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  الرئيس موجز -أوالا  
    االفتتاحية البيانات  -ألف 

 افتتدداح  ببيددا  األساسددية والسددل  واخلدددمات السددل  يف الدوليددة التجددارة شددعبة مدددير أدىل -2
 علدددد  احلصددددول وهددددو الجتمدددداع، موضددددوع أ  علدددد  وشدددددد لألونكتدددداد. العددددا  األمددددن عددددن نيابددددةا 

 فيدد  مبددا التنميددة أعمددال جلدددول بالنسددبة مبكددا    األمهيددة مددن املددا ، الشددتمال أو - املاليددة اخلدددمات
 القتصدددادية التنميدددة ويف الفقدددر مدددن احلدددد يف يسددد م أ  شددد ن  مدددن إذ .1122 عدددا  بعدددد مدددا إطدددار

 يف متزايددد بدداعفا  أيضدداا  األمهيددة هدد   وحتظدد  والشددباب. النسدداء لفائدددة سدديما ول والجتماعيددة،
 هددد   أيّددددت حيددد  (G20) العشدددرين وجمموعدددة (G8) الثمانيدددة جمموعدددة مثدددل الدوليدددة، املنتدددديات
 هيئددات مددن شددبكة أصددبح  وباملثددل، مبتكددرة. بوسددائل املددا  لالشددتمال التسددعة املبدداد  األخددرية
 ملتزمدددددةا  ،"مايدددددا إعدددددال " ادهددددداباعتم الناميدددددة، البلددددددا  مدددددن العديدددددد يف املاليدددددة اخلددددددمات تنظددددديم

 بددددن القائمددددة بددددالرواب  األمهيددددة هدددد   وتتعددددز  املددددا . الشددددتمال إىل الراميددددة واللددددوائ  بالسياسددددات
 املاليددة التدددفقات مصددادر مددن مصدددر   هدد  الددي املاليددة والتحددويالت اخلدددمات تلدد  علدد  احلصددول
 األونكتددداد أ  املددددير وأكدددد .الناميدددة البلددددا  مدددن للعديدددد بالنسدددبة شدددديدة أمهيدددة يكتسددد  اخلاصدددة
 التحليليددة عملدد  ركددائز خددالل مددن املددا  الشددتمال لتعزيددز األعضدداء الدددول مسدداع  لدددعم مسددتعد

 ومسددامهة للخدددمات  العامددة السياسددة اسددتعرا  عمليددات مددن ينجددز  مددا مجلت ددا ومددن والتنفي يددة
 واجتماعدددات والتنميدددة  التجدددارة علددد  املاليدددة اخلددددمات وآثدددار التنميدددة  يف والتحدددويالت امل ددداجرين

  والتنمية. والتجارة اخلدمات بش   السنوات املتعددة اخلرباء
 املعلومدددات مددد كرة الشدددعبة يف التجاريدددة والدبلوماسدددية املفاوضدددات فدددرع رئيسدددة وعرضددد  -1

 إىل الوصدددول إمكانيدددة تددد ثري" بعندددوا  (TD/B/C.I/EM.6/2) العامدددة األماندددة قددددمت ا الدددي األساسدددية
 للنسداء القتصداد  التمكدن :املاليدة التحدويالت أثدر إبرا  يشمل مبا التنمية، عل  يةاملال اخلدمات
 اخلددمات عل  والشركات األفراد حلصول الفعال التيسري ب ن  املا  الشتمال وعّرف . "والشباب
 ق،السديا هد ا ويف مسدتدامة. وبطريقدة معقولدة بكلفة الرمسين مقدِّمي ا من هلا واستخداِم م املالية

 قدر  علد  حتصدل الناميدة البلددا  يف الشدركات مدن املائدة يف 31 تتجداو  ل نسبة أ  إىل أشارت
 ماليددة مؤسسددة يف مصددريف حسدداب لدددي م األشددخا  مددن فقدد  املائددة يف 21 نسددبة وأ  مصددريف،
 والعاملن وامل اجرين األريا  وسكا  والفقراء والشباب النساء باألخص األمر ه ا ويعين رمسية.
 يف 14 رمسدد  مصددريف حسدداب لدددي ن اللددواي النسدداء نسددبة تتجدداو  ول الرمسدد . غددري لقتصددادا يف

 34 نسدبة رمسيداا  مصدرفياا  حسداباا  ميلكدو  الد ين الشدباب نسدبة تتعدد  ول النساء جمموع من املائة
 أ  وأكدددددت عامدددداا. 11و 22 بددددن مددددا أعمددددارهم تددددفاو  الدددد ين الشددددباب جممددددوع مددددن املائددددة يف

 عدددد يف ملعاجلت ددا عامددة سياسددات وضدد  تتطلددب األوجدد  ومتعددددة معقدددة ظدداهرة ا املدد الشددتمال
 مددن املددا  الشددتمال يف هددا  بدددور تقددو  أ  احلكومددات وبإمكددا  العامددة. السياسددة جمددالت مددن

 فعالددة تدددابري تنفيدد  علدد  واإلشددرا  املعددايري وحتديددد سددليم ومؤسسدد  تنظيمدد  إطددار وضدد  خددالل
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 الشدتمال إىل ترمد  السياسدات من حزمة أل  وينبغ  املباشر. لتدخلا وحب  املست ل ، حلماية
 بيئدددة هتيئدددة تتوخدددا  مدددا ضدددمن مدددن تتدددوخ  أ  الغدددر  هلددد ا خصيصددداا  ومعددددة شددداملة تكدددو  املدددا 

 املدددا  والسدددتقرار املددا  الشدددتمال يف املتمثلددة األهددددا  دراسدددة الوقدد  ذات ويف قويدددة  مؤسسددية
 والطاقددددة  التصددددالت في ددددا مبددددا املالئمددددة، األساسددددية اهلياكددددل وجددددود وضددددما  املاليددددة  والسددددالمة
 قائمددة سياسددات وضدد  يف لسددتخدام ا وحتليل ددا البيانددات ومجدد  التكنولددوج   البتكددار وتشددجي 

 اإلعانددات مثددل مباشددرة، تدددابري اختدداذ ودراسددة واملسددت ل   املنافسددة محايددة وتشددجي  األدلددة  علدد 
 علدد  بندداءا  األنظمددة وتطبيددق للجميدد   املاليددة اخلدددمات حددةإتا بغددر  خاصددةا  اإللزاميددة، والشددرو 

 ذلددد  كدددا  كّلمدددا املختلفدددة، الحتياجدددات لتلبيدددة املتبايندددة الحتياجدددات وحتديدددد التناسدددب  مبددددأ
 ذلد  يكدو  وعنددما املعلومدات  وتوافر املالية األمية حمو طريق عن علي ا الطلب وتشجي  ممكناا 
 احلكومة. جانب من ملاليةا اخلدمات استخدا   يادة مالئماا،

 مدن تضدمنت  ملدا العامدة األماندة قدّدمت ا الدي األساسدية املعلومدات مب كرة املشاركو  وأشاد -3
 املسددتفادة والدددرو  اخلددربات تبددادل حددول املناقشددات وتركددزت وشدداملن. جيّدددين ومناقشددة حتليددل

 وغددري واملؤسسددية، لتنظيميددةا واألطددر والدوليددة الوطنيددة املتماسددكة السياسددات أنسددب حنددو واملوج ددة
 التحددويالت علدد  أيضدداا  املناقشددات وركددزت املددا . الشددتمال حتقيددق إىل الراميددة التدددابري مددن ذلدد 
 والشباب. النساء لفائدة سيما ول اخلاصة، املالية

  الرسمية غير الجلسات -باء 
 وتعميمها المالية الخدمات في الحالية االتجاهات  

 والجتماعيدددددة، القتصدددددادية للتنميدددددة بالنسدددددبة املدددددا  الشدددددتمال يدددددةأمه املشددددداركو  تدددددداول -1
 الدخل يف البالغ التفاوت إىل العناية املشاركن أحد ووج  والشباب. النساء خيص فيما سيما ول

 مالِحظدددداا  املاليددددة اخلدددددمات مددددن بالسددددتبعاد يتدددد ثر أندددد  كيددددف وإىل العامليددددة املخدددداطر مددددن بوصددددف 
 ولحددد  العددا . سدددكا  مددن املائدددة يف 331 يددد يف يفكدددز اإلمجاليددة ثدددروةال مددن املائددة يف 3333 أ 

 مددددن دولر تريليددددو  11 مددددن أكثددددر متثددددل السددددكا  مددددن املتبقيددددة املائددددة يف 6239 نسددددبة أ  أيضدددداا 
 الثددروة متوسدد  أ  مددن الددرغم علدد  واحدددة ككتلددة إلي ددا يُنظددر عندددما املتحدددة الوليددات دولرات
 ومنتجدات خددمات اجتد اب علد  قددرة ذات السدكا  مدن ةجمموع تشكل مث من وه  متواض .
 ضددعف عددن تزيددد املتقدمددة البلدددا  يف رمسيدداا  حسدداباا  ميلكددو  الدد ين البددالغن فنسددبة  مبتكددرة. ماليددة
 الرجددال نسدبة مدن أدىن مصددرفية حسدابات ميلكدن اللددواي النسداء ونسدبة .الناميددة البلددا  يف مثيلت دا

 نسددبة بينمددا السددكا  نصددف سددو  املاليددة اخلدددمات علدد  حيصددل ل اهلنددد، ففدد  .املندداطق مجيدد  يف
 نيجرييدا ويف املائدة. يف 3634 تعدادل تدزال ل نيجرييدا يف املاليدة اخلددمات مدن املسدتبعدين السكا 
 مددن املائددة يف 1332 نسددبة إ  حيدد  - غريهددا مددن أكثددر السددكانية الشددرائ  بعدد  تتضددرر أيضدداا،
 غدددري املعدددالن ونسدددبة املدددزارعن نسدددبة تبلدددغ بينمدددا ملاليدددة،ا اخلددددمات مدددن مسدددتبعدة تدددزال ل النسددداء

 البحددو  وأظ ددرت التددوا . علدد  املائددة، يف 1331و املائددة يف 2239 املاليددة باخلدددمات املشددمولن



TD/B/C.I/EM.6/3 

GE.14-24434 4 

 الستبعاد خلطر خاصة بصورة معرضو  البدنية اإلعاقة ذو  األشخا  أ  كينيا يف أجري  الي
 تشد د الدي البلددا  ويف الرجدال. مدن أكثدر األمدر هد ا من راتمتضر  من م النساء أ  علماا  املا ،
 أو مصدريف حسداب علد  النسداء حصول احتمال يكو  العر ، أو القانو  مبوجب متييزية معاملة

 إىل الراميدة التددابري أ  املشداركن أحدد وذكدر للرجدال. بالنسدبة مند  أقدل اقفاضد  أو املدال ادخدارهن
 مدددن مزيدددد بدد ل مدددن بددد ل وأنددد  والرجددال النسددداء علدد  القددددر نفسبدد تدددؤثر ل قددد املدددا  الشددتمال
 وأشدار املاليدة. اخلددمات مدن لالسدتبعاد عرضدة األكثدر السدكانية الشدرائ  اسدتفادة لضما  اجل ود
 إمعددا  يسددتلز  1122 عددا  بعددد ملددا التنميددة خطددة يف املددا  الشددتمال إدمددا  أ  إىل آخددر مشددار 
 باخلددمات املشمولن األشخا  عدد عن النظر وبغ  قياس . اهب ميكن الي الكيفية يف التفكري
 ذلددد  يف مبدددا قطددداع، كدددل حسدددب املدددا  الشدددتمال تو يددد  علددد  التددددابري تنطدددو  أ  ميكدددن املاليدددة،

 أو األريددا  سددكا  أو النسدداء علدد  ختّلفدد  الدد   األثددر مددد  تقيدديم بغددر  اجلغرافيددة، القطاعددات
  عادةا. اخلدمات نقص من ينتعا الي واملقاولت الشرائ  من غريمها
 املائددة يف 1939 ودائدد  حسدابات ميلكددو  الد ين السددكا  نسددبة تتعدد  ل الفلبددن، ففد  -2
 العدددددا  يف رمسيدددددة ماليدددددة مؤسسدددددة مدددددن قدددددرو  علددددد  حصدددددلوا الددددد ين السدددددكا  نسدددددبة تتعدددددد  ول

 عائقداا  اجلدزر مدن أرخبديالا  البلدد كدو  عدن النامجدة اجلغرافيدة احلدواجز ومتثل املائة. يف 2132 املاض 
 يف 34 يف يوجددد ل :مؤشددرات عدددة يف هدد ا ويتجلدد  املاليددة اخلدددمات علدد  احلصددول أمددا  كبددرياا 
 للخدددمات مكتددب   اجملمددوع يف وبلديددة مدينددة 2 931 عددددها البددالغ والبلددديات املددد  مددن املائددة

 املبلددغ مددن املائدة يف 42و الودائدد  حسددابات عددد جممددوع مددن املائدة يف 13 نسددبة وتفكددز املصدرفية 
 حيقددق لنظددا  رؤيددة املركددز  البندد  رسددم وقددد للبلددد. الوطنيددة العاصددمة منطقددة يف للودائدد  اإلمجددا 
 الفعدال احلصدول الفليبينيدن جلميد  يتيسدر عنددما يتحقدق املا  الشتمال إ  فقال املا  الشتمال

 اخلدددمات مددن ةواسددع جمموعددة تددوفري الرؤيددة هددد  وكددا  املاليددة. اخلدددمات مددن واسددعة طائفددة علدد 
 ومعدة األسعار وجيدة التصميم حسنة مالية وخدمات السوق  قطاعات خمتلف ختد  الي املالية

 الفاخددديص علددد  وحاصدددلة وسدددليمة قويدددة ماليدددة ومؤسسدددات السدددوق  احتياجدددات لتلبيدددة خصيصددداا 
 فيةاملصدر  املنتجدات بدن تدرب  فعالدة وصدل ومهدزة خددماهتا  لتقددم مبتكدرة قندوات تسدتخد  الال مة
 أجددل مددن والبتكددار التكنولوجيددا واسددتخدا  عربهددا  اخلدددمات تقددد   الددي والقنددوات املصددرفية وغددري

 شدداملة وبيانددات وحمميددو   معلومددات مددن يلددز  مبددا ومددزو دو  مثق فددو  ومواطنددو  املددا   الشددتمال
 الوطنيددددة السددددفاتيجية ُعّرفدددد  الرؤيددددة، هدددد   إطددددار ويف وقياسدددد . املددددا  الشددددتمال عددددن وموثوقددددة
 الوقد  يف مركدزاا  اجلميد ، ويشمل واسعة قاعدة منو يتوخ  متيسِّر ما  نظا  ب هنا املا  لالشتمال

 اخلدمات. يف نقص من عادةا  تعاين الي الفئات عل  سيما ول العمالء، عل  نفس 
 عدددددة يشددددمل أ  ينبغدددد  املددددا  الشددددتمال مف ددددو  أ  علدددد  املناقشددددة خددددالل الت كيددددد ومت -9

 وهددد   والتددد من. والودائددد  واملددددفوعات والئتمدددا  الدخدددار املثدددال، سدددبيل علددد  من دددا، خددددمات
 شد   ومدن املددخرات. وتعبد  املعامالت تيسر ألهنا والرفا  الدخل لفر  بالنسبة حمورية خدمات
 فر  وراء السع  من الشركات ميّكن أ  املناسبة، الشرو  حتقق  ما إذا التمويل، عل  احلصول
 األهدم املندتج  هدو الدخدار حسداب أ  عدن نيجرييدا جتربة كشف  وقد العمل. فر  ادوإجي النمو
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 علي ددددا احلصددددول سدددد ولة بفضددددل أساسدددداا  م مددددة املاليددددة واخلدددددمات املنتجددددات يعتددددربو  النددددا  وأ 
 احلاجة. عند وتوفرُّها األموال وسالمة

 دراسددددة بّيندددد و  املدددا . الشددددتمال دو  حتدددول عوائددددق عددددة علدددد  أيضددداا  املناقشددددة ورّكدددزت -4
 احلسدابات اسدتخدا  دو  حتُدول املسدتجوجبو  ذكرهدا عوائق وجود الدو  البن  أجراها استقصائية
 األسددرة أفددراد أحددد وامددتال  املصددريف احلسدداب وتكدداليف األمددوال تددوفر عددد  مجلت ددا ومددن الرمسيددة،
 نيجرييا يف جري أُ  أخر  استقصائية دراسة وكشف  الثقة. وعد  بالوثائق املتعلقة والقيود حساباا 
 حسدابات فدت  تعدف  الي الرئيسية العوائق ه  املسافة وبُعد والبطالة املنتظم غري الدخل أ  عن

 والقدددرة واملوصددولية التعلدديم مسددتو  مثددل املددا ، لالشددتمال حمدددِّدة أخددر  عوامددل وبّيندد  مصددرفية.
 املدددرأة تعلددديم مسدددتو  اخنفدددا  يكدددو  وقدددد املاليدددة. اخلددددمات مقددددِّم  وتدددوافر فدددائ  توليدددد علددد 

 السدتفادة مدن الرجدل من أكثر مستبعدة كوهنا وراء الكامنة األسباب من بالرجل مقارنةا  ودخل ا
 أمدددا  رئيسدددياا  عائقددداا  املاليدددة بالشدددؤو  اإلملدددا  عدددد  يُعتدددرب بدددنغالدي ، ففددد  .ةاملاليددد اخلددددمات مدددن

 عددن املكسددي  يف املددا  الشددتمال تناولدد  وطنيددة استقصددائية دراسددة وكشددف  املددا . الشددتمال
 وهلد   ختطي دا. ينبغد  هامدة صدعوبات الثقدة وعدد  املالية باألمور املعرفة وقلة الكلفة أ  من ا أمور

 حسدددب تصدددنيف ا وميكدددن العامدددة السياسدددات طريدددق عدددن املعاجلدددة سدددبل وضددد  يف أمهيدددة احملدددددات
 مدا ، مندت  بوجدود عرفدةفامل اإلقبدال. درجدة أو السدتخدا ، أو احلصدول، :فيد  تدؤثر ال   اجلانب
 أ  كينيدددا يف ُأجريددد  حبدددو  وأكددددت عليددد . اإلقبدددال لتوليدددد بالنسدددبة م مدددة املثدددال، سدددبيل علددد 

 علد  احلصدول واسدتلز  متعدددة قطاعدات بدن شدراكات بفضدل مت قدد احملددات ه   عل  الوقو 
 وكماا. نوعاا  أفضل بيانات

 ويددل املاليدة. اخلددمات علد  احلصدول  تعدف  الي اهليكلية العوائق إىل املشاركو  وأشار -3
 مدن احتكاريدة وتكتالت احتكارات وقيا  التنظيم وتباين التحتية البنية ضعف أ  عل  اهلند مثال
 السددوق لفكيدز تفاديدداا  املنافجسدة التنظيميددة واللدوائ  السياسددات تعدز  أ  وينبغدد  العقبدات. تلدد  بدن

 وإىل اخلارجيدة. الصددمات مدن واقيدة درعداا  أيضاا  يكو  أ  ميكن ما وهو القطاع، لتنوي  وتشجيعاا 
 أ  الضددددرور  مدددن والطاقدددة، التصدددالت جمدددا  يف سددديما ل الال مدددة، األساسدددية اهلياكدددل جاندددب

 بالقدددر والفقددراء األريدا  تزويددد يف التقصدري جتنُّددب أيضداا  التنظيميددة واللدوائ  السياسددات تسدت د 
 منظ مدداا  يكددن   مددا املثددال، سددبيل علدد  لومددات،املع متاثددل عددد  شدد   فمددن اخلدددمات. مددن الكددايف
 إىل املعندو  اخلطدر يدؤد  وقدد الئتمدا   خبددمات التزويدد يف قصدور إىل يدؤد  أ  كا ، بشكل
 املدددا  الشدددتمال حتقيدددق لضدددرورة خدددا  اهتمدددا  أُو ج  وقدددد واملديونيدددة. العدددر  يف فدددائ  حددددو 
 املدا  الشدتمال مباد ُ  أيضاا  ذل  أكدت وقد  .املا والستقرار املالية النزاهة حتقيق م  بالتزامن
 واسدعة قاعددة حصدول أ  مفادهدا حجد  وُقدم  العشرين. جمموعة وضعت ا الي مبتكرة بوسائل

 صددحي  بشددكل إدارتدد  متدد  إذا املددا  السددتقرار يف يسدد م قددد املاليددة اخلدددمات علدد  السددكا  مددن
 أشدكال حددو  عرقلدة إىل اإلطدار ه ا فاقإخ يؤد  ورمبا مالئم. وإشرايف تنظيم  إطار بواسطة
 اللددوائ  أ  أيضدداا  ولددوح  مندد . املدد مول املددا  والسددتقرار املددا  الشددتمال بددن التددر ر مددن حمتملددة

 عقبددددات خلقدددد  قددددد والسددددتقرار النزاهددددة توطيددددد إىل ترمدددد  والددددي الصددددرامة يف املفرطددددة التنظيميددددة
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 مدددن مزيدددد إجدددراء إىل حاجدددة وهندددا  ة.املاليددد اخلددددمات علددد  احلصدددول دو  حتدددول هلدددا موجدددب ل
 املتناِفسدة. التنظيميدة األهددا  هد   بدن املمكندة التوفيدق أو التدر ر أوج  حتديد أجل من البحو 
 دوراا  يدؤد  واملؤسسد  التنظيم  اإلطار أ  كما حمورية أمهية األهدا  ه   إدارة طريقة وتكتس 
  اإلدارة. تل  يف مركزياا 
 منتصددددف يف األريددددا  يف املاليددددة اخلدددددمات تددددوفري تشددددجي  ج ددددود بدددددأت الصددددن، ويف -6

 تسددري  ذلدد  وتلدد  القددر  هدد ا بدايددة يف هائددل بشددكل املاليددة اخلدددمات نطدداق فُوّسدد  التسددعينات.
 أشدددكال علددد  احلصدددول مدددن شدددخص مليدددار نصدددف حندددو هددد ا فمّكدددن احلدددا . العقدددد خدددالل كبدددري
 املشدداركن أحددد وذكددر اإلنفندد . عددرب املتاحددة اخلدددمات مجلت ددا ومددن املاليددة اخلدددمات مددن خمتلفددة
 تعمديم متطلبدات بين دا مدن املدا  الشدتمال يف التقدد  هد ا إحدرا  يف أسد م  الدي العوامل بع 

 املدددد  مجيددد  يف املاليدددة اخلدددمات مدددن األدىن احلدددد بتدددوفري وتتعلددق املاليدددة، اخلددددمات علددد  احلصددول
 والوحددددات اآل  الصدددر  آلت يدددلقب مدددن بددددائل وجدددود أيضددداا  العوامدددل هددد   بدددن ومدددن والقدددر .
 املثددال. سددبيل علدد  الربيديددة، واملصددار  الريفيددة والتعاونيددات احملليددة كاملصددار  والنمدداذ ، املتنقلددة
 التنظديم. عاليدة حمليدة ماليدة سدوق داخدل واخلدا  العا  القطاعن بن املنافسة ك ل  مجلت ا ومن
 إىل والعشدددرين احلددداد  القدددر  مطلددد  يف مجدددا اإل احمللددد  الندددات  يف السدددري  النمدددو أد  اهلندددد، ويف

 البدددالغ التمويدددل بدددرام  مجلت دددا ومدددن املاليدددة اخلددددمات مدددن العديدددد علددد  اإلقبدددال يف طفدددرة حددددو 
 كفايددة عددد  أ  ذُكددر ذلدد ، ومدد  األساسددية. اهلياكددل يف لالسددتثمار املخصصددة والقددرو  الصددغر
 عمليدددات تنفيددد  وراء الرئيسدددية باباألسددد بدددن مدددن األخالقيدددة غدددري التجاريدددة واملمارسدددات التنظددديم
 ثقدددة األمدددر هددد ا  عدددزع وقدددد الصدددغر. البدددالغ الئتمدددا  شدددبكات مدددن العديدددد واهنيدددار مدددا  احتيدددال
 الددي السددفاتيجيات أهددم ومددن املددا . لالشددتمال الددفوي  صددعوبة مددن فددزاد كبددري بشددكل السددكا 
 التنظيميدددة اللدددوائ  تنقدددي و  سدددليمة مؤسسدددية آليدددة إنشددداء اهلندددد يف املشددداكل هددد   ملعاجلدددة ُوضدددع 
 جتربدة يف ولدوح  املاليدة. للخددمات املتزايدد احلكومدة لستخدا  والفوي  املصرفية الشبكة وتوسي 

 ومن دا املاليدة، اخلددمات علد  احلصدول دو  حتدول الدي اهليكليدة العوائق بع  هنا  أ  بنغالدي 
 املصدرفية اخلدمات جمال عل  صار امل من قليل عدد وهيمنة املالية باخلدمات التزويد يف القصور
  املتنقلة.

    المالي لالشتمال الالزمة التنظيمية والقواعد السياسات  
 مدن مدزي  وتنفيد  وضد  يف هدا  بددور تضدطل  احلكومدات أ  املتكلمدن من العديد أكد -21

 يكو  تشاركية عمليات أمثُل ا بوسائل وذل  املا  الشتمال تشجي  هبد  الشاملة السياسات
 وُيسدددر اإلمدددداد نطددداق لتوسدددي  تددددابري اختددداذ مجلت دددا ومدددن في دددا. ِضدددل  املصدددلحة أصدددحاب جلميددد 
 أنشد ت املثدال، سدبيل فعلد  مدؤات. ومؤسسد  تنظيمد  إطدار وضد  طريدق عدن اخلدمات تكاليف
 اسددتعرا  وجددر  قويددة. مؤسسددية آليددة لتكددو " املددا  بالشددتمال املعنيددة الستشددارية اللجنددة" اهلنددد
 املاليدة، اخلددمات علد  احلصدول فدر  من مزيد إتاحة بغر  البلد يف التنظيمية التوجي ية د املبا
 وختفيدف املتنقلدة، املصدرفية واألعمدال املصدرفين، املراسدلن علد  تسدر  تنظيمية قواعد ذل  يف مبا
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  ادت دوقد إلكفونيداا. العميدل معرفدة ومتطلبات العميل" معرفة" ذل  يف مبا أمكن، حيثما املعايري
 افتُددت  منفدد ، 331 111 بلددغ حددى املصددرفية املنافدد  عدددد اهلنددد يف املددا  الشددتمال اسددفاتيجيات

 أيضاا  بنغالدي  مثال ويف .1121و 1123 عام  بن ما الففة خالل منف اا  222 321 من ا
 التمدا  علد  يقتصر أّل  البلد يف املركز  البن  إىل طُلب فقد قوية. مؤسسات وجود ب مهية إقرار

 الستبعاد، حمدِّدات عل  السفاتيجيات ففكزت املا ، الشتمال إىل يسع  وأ  املا  الستقرار
 املركدز  البن  أنش  الفلبن، ويف املرهقة. البريوقراطية واملتطلبات األساسية اهلياكل ونقص كالفقر

 طائفدة علد  األساسدية اللدوائ و  السياسات واشتمل  املا ". بالشتمال املعنية التوجي ية اللجنة"
 املكسددي ، ويف املاديددة. والشددبكة الففاضدد  الوصددول نطدداق توسددي  وعلدد  املنتجددات مددن واسددعة
 لالشدددتمال الدددوطين اجمللدددس" يف ممثلدددو  الرئيسدددية الوطنيدددة املاليدددة السدددلطة لدددد  بددد   تقدددارير أفدددادت
 والعمليددددات املصددددار  كددددالءو  املثددددال، سددددبيل علدددد  األخددددرية، التنظيميددددة التغيددددريات ومشلدددد  املددددا "
  املتنقلة. املصرفية
  يدددادة ج دددود مدددن م دددم جدددزء املنافسدددة سياسدددة أ  عدددن كشدددف  قدددد البحدددو  إ  وقيدددل -22

 املنافسددة تشددجي  حّفددز حيدد  الصددن مثددال إىل اسددتناداا  املاليددة اخلدددمات علدد  احلصددول يف الفددر 
 التنظيمدددد  اإلطددددار يتددددوخ   أ وينبغدددد  املددددا . الشددددتمال  يددددادة واخلاصددددة العامددددة الكيانددددات بددددن

 إدرا  علد  املسدت ل  محايدة حتسدن إطدار اشدتمل الفلبدن، ويف أيضاا. املست ل  محاية واملؤسس 
 وآليددددات السددددوق، سددددلو  حيدددددد ونظامدددداا  ،"اإلقددددرا  يف "احلقيقددددة بقددددانو  خاصددددة منقحددددة قواعددددد
 املست ل . ملساعدة

 ترّكددز مددا كثددرياا  اإللزاميددة، والشددرو  تكاإلعانددا املباشددرة، التدددابري أ  املشدداركو  ولحدد  -21
 ماليدة خددمات بتقددم التزامدات   التددابري هد   ومشلد  للجمي . املالية اخلدمات إتاحة تعميم عل 

 تلدد  مددن اإلعفدداء أو اخلدددمات تلدد  علدد  للحصددول تلبيُت ددا املطلوبددة الشددرو  وخبفدد  أساسددية،
 وعدد  السدداد تيسدري مد  الفائددة ارأسدع خبفد  احلالت، بع  ويف اإلقرا ، وب ولوية الشرو ،
 وإنشداء الفدروع مدن الفاخديص مجدن  تبسدي  علد  التددابري تشدتمل اهلندد، ويف الدرب . هدام  توخ 

 املدا  الشتمال لتشجي  كبرية محلة ب   تقارير أفادت بنغالدي ، ويف  هيدة. ب سعار حسابات
 مددن املصددار  فددت  قواعددد تغيددري املتخدد ة التدددابري مجلددة ومددن .1113 عددا  يف أُطلقدد  قددد كاندد 
 األشخا  ومساعدة اإليداع، لسعر األدىن احلد وخف  األريا ، يف املصار  عدد  يادة أجل
 يف للندددا  القدددرو  علددد  احلصدددول وتيسدددري املصدددرفية، اخلددددمات علددد  احلصدددول يف اإلعاقدددة ذو 

 الشدتمال حتقيدق يضداا أ امل مدة الوليدات ومدن وللمدزارعن. الطبيعيدة الكدوار  مدن املتضدررة املناطق
 مددن املائددة يف 22 وبدددف  للنسدداء، مكتددب بتخصدديص مصددريف مجنفدد  كددل يُلددزج  حبيدد  للنسدداء املددا 

 يُطلدب أ  دو  شخصدية ضدمانات يقدّدمن اللدواي للنسداء قدرو  ومبن  للنساء، التجارية األموال
 - ساملالبدددد صددددناعة يف العدددداملن مجيدددد  ألددددزِ ج  ذلدددد ، علدددد  وعددددالوة إضددددايف. ضددددما  تقدددددم مددددن ن

  املال. من قدر أقل إيداع مقابل ذل  هلم وأتي ج  مصرفية، حسابات بفت  - ءنسا ومعظم م
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 هد ا يف مثدالن الفلبدن جتربدة وقدّدم  التنظيميدة. األطدر تناسدب علد  املناقشات وتركزت -23
 يف ةموا ندد نقددا  التنظيميددة اللددوائ  مبوجددب ُحدددت الصددغر، البددالغ بالتمويددل يتعلددق ففيمددا الصددد.
 مبثابدة هد   وكاند  الرشديدة. واإلدارة املخداطر وإدارة الئتمدا  وخمداطر املال رأ  ككفاية جمالت
 الوظددائف املتنوعددة الصددغر البددالغ التمويددل منتجددات خمتلددف تعريددف يف عليدد  ارُتكددز الدد   األسددا 
 اخلدددمات خيددص وفيمددا السددوق. احتياجددات مددن بعين ددا لحتياجددات السددتجابة تسددت د  والددي
 علد  بالتناسدب وغريها والسيولة املال ورأ  املخاطر بإدارة املتعلقة الشرو  طُبق  الرقمية، املالية

 املتنقلدة الصدريفة عمليدات تطويدق جدر  احلدالت، هد   ويف املصدار . غدري مدن اخلددمات مقددم 
 تسدر  لديا املتناسدبة التنظيمية الالئحة عل  آخر مثالا  املكسي  جتربة وتقد  املعامالت. وحدود
 مددن درجددات أربدد  هنددا  بدد   تقددارير أفددادت فقددد :فتح ددا إجددراء لتيسددري اإليددداع حسددابات علدد 

 بواسدطة تددار املخداطر كان  احلالت، ه   ويف مبسطة. لشرو  من ا ثال  ختض  احلسابات،
 يفددت  أ  لدد  حيددق مددن وعلدد  الشدد رية اإليددداع مبددالغ علدد  حدددود فددر  بين ددا مددن خاصددة ضددواب 
  املال. عل  احلصول هبا ميكن الي الكيفية  وعل حساباا 
 اخلدددمات علدد  الطلددب  يددادة تشددج  أ  أيضدداا  للسياسددات ميكددن أندد  املشدداركو  ولحدد  -21
 توفرهدددا الدددي املاليدددة اخلددددمات اسدددتخدا  السياسدددات هددد   تشدددمل أ  وميكدددن ونوعددداا. كمددداا  املاليدددة

 املصددرفية، احلسددابات إىل إلكفونيدداا  املدددفوعات حتويددل املثددال، سددبيل علدد  من ددا، بوسددائل احلكومددة
 الحتيدداط  املصددر  وكددا  الرمسيددة. املاليددة اخلدددمات اسددتخدا  علدد  آخددرين يشددج  الدد   األمددر
 احلوالدددة طريدددق عدددن التقاعديدددة، املعاشدددات مثدددل املباِشدددرة، املزايدددا حتويدددل علددد  يشدددج  يفتددد  ل لل ندددد

 تدوافر أيضاا  تراع  أ  ينبغ  السياسات ه   أ  البحو  من املستقاة األدلة وأكدت اإللكفونية.
 يُعتدددرب نيجرييدددا، جتربدددة خيدددص وفيمدددا املسدددت ل . ومتكدددن املاليدددة بددداألمور املعرفدددة وحتسدددن املعلومدددات
 وبصدفة املاليدة. واخلددمات املنتجات تبيّن  وتيسري النظا  يف الثقة لزرع بالنسبة م ماا  املا  التثقيف
 إدراجدد  خددالل مددن املددا  التدددريب م سسددة اجملددال هدد ا يف املب ولددة اجل ددود تشددمل أ  ميكددن عامددة،
 واهلددد  اجليددد التصددميم ذات التدددخالت تددنج  أ  األرجدد  فددإ  ذلدد ، ومدد  التعلدديم. نظددا  يف

 إىل العنايدة وُوج د  التوعيدة. وبدرام  املدرسد  النظدا  إطدار خدار  املعلومدات نشر في ا مبا احملدد،
 عقددار  رهددن عقددد علدد  يوقّدد  أو عملدد  املددرء في ددا يغددريِّ  الددي كاللحظددة ،"الدددر  اللحظددة" أمهيددة

 بداألمور اإلملدا  وحتسدن املعلومدات. لنشدر الجتماعية الشبكات من الستفادة أمهية وإىل جديد،
 األميددة حمددو مشددروع" لل نددد الحتيدداط  املصددر  اسددتحد  فقددد اهلنددد. يف األمهيددة بددالغ أمددر املاليددة
 الفئدات ملختلدف عامدة مصدرفية مفداهيم شدر  وإىل املركدز  بالبند  اإلعدال  إىل يرمد  ال   "املالية

 .(2)واحلواضر األريا  يف والفقراء الكليات وطلبة املدار  تالمي  في ا مبا املست دفة،
 املدددا  الشدددتمال خبصدددو  العشدددرين جمموعدددة أقرهتدددا الدددي املبددداد  أ  املشددداركو  ولحددد  -22

 هدد  . والطلددب العددر  سياسددات مدد  تتماشدد  "مايددا  إعددال" يف املكر سددة وتلدد  مبتكددرة بوسددائل
__________ 

 .http://www.rbi.org.in/financialeducation/home.aspxانظر  (2)
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 التكنولوجيدة لالبتكدارات الدفوي  وعل  ومتكين  املست ل  ومحاية املنافسة عل  ترّكز املباد  فتل 
 الدراسدددددة" إىل املشددددداركن أحدددددد وأشدددددار وحتليل دددددا. الشددددداملة البياندددددات ومجددددد  املتناسدددددب والتنظددددديم

 بيانددددات قاعدددددة وإىل الدددددو  النقددددد صددددندوق جراهدددداأ الددددي "املددددا  الشددددتمال عددددن الستقصددددائية
 ج دود تلي مدا أ  وينبغد  هامتن. أولين خطوتن بوصف ما الدو  للبن  العاملية املالية املؤشرات
 رسددم ومددن مفيدددة مؤشددرات تبيددا  مددن مّكندد  الددي الشدداملة البيانددات وحتليددل جلمدد  البلدددا  بقيددادة
 إىل املبداد  وضد  مدن النتقدال أ  ولدوح  املدا . مالالشت خيص فيما األدلة عل  قائمة سياسة
 القتصدادية التنمية حتقيق ويف الفقر من احلد يف تقد  حتقيق يف حمورياا  كا  حمددة إجراءات اختاذ

 اسددتعرا " يف الددواردة والتوصدديات النتددائ  أ  نيكدداراغوا مددن املشدداركن أحددد وأكددد والجتماعيددة.
 اخلاصدة السياسدات وتنفيد  رسدم عندد العتبار يف ُأخ ت قد د بل يف "للخدمات العامة السياسة
  العمل. ه ا إجنا  عل  األونكتاد ألمانة شكر  عن أعرب السياق، ه ا ويف املا . بالقطاع

   المبتكرة المالية والخدمات التجارية األعمال نماذج   
 اسددددتخدا  يف التوسددد  يعدددز  أ  املنتجدددات تصدددميم شددد   مدددن أ  املشددداركن بعددد  أكدددد -29

 ويتمثدل السدلو . ومسدائل املست لكن واحتياجات السوق إخفاقات معاجلة عند املالية اخلدمات
 سدلفاا. حمدددة قواعدد وفدق املدال بادخدار إطدار  يف العمدالء يُلدزج  التزا    حساب فت  يف األمثلة أحد

  حد. أدىن إىل الزائد اإلنفاق من حيد فإن  احلساب، ه ا استخدا  عل  الشخص ومبوافقة
 املاليددة باخلدددمات التزويددد شددبكات خمتلددف بددن التفاعددل أ  كيددف علدد  املناقشددة ورّكددزت -24

دددددر وقدددددد اخلددددددمات. هددددد   علددددد  احلصدددددول فدددددر  مدددددن يزيدددددد أ  ميكدددددن  بفضدددددل التفاعدددددل هددددد ا تيس 
 املراسدلو  وهدؤلء املصدرفين. املراسدلن اسدتخدا  من مّكن وقد اجلديدة، املدفوعات تكنولوجيات

 ويف بالتجزئدة. البيد  ووكدالء الربيدد كمكاتدب املصار ، باسم معامالت تنجز كيانات عن ةعبار 
 بغدر  التجاريدة األعمدال مراسدل  لسدتخدا  التوجي يدة املباد  الحتياط  املصر  أصدر اهلند،
 هامدداا  دوراا  الربيددد مكاتددب تددؤد  العددامل ، الصددعيد وعلدد  املاليددة. باخلدددمات التغطيددة نطدداق توسددي 
 وبفضدل أيضداا، الريفيدة املنداطق تغطد  الدي األكرب الشبكة إهنا حي  وصوهلا، مد  اتساع لبفض
 شددخص مليدار أ  قددّدر العدامل  الربيددد  الحتداد أ  وذُكددر للجميد . مفتوحددة وكوهندا تكاليف ددا ُيسدر
 أكدرب ثداين متثدل الدي الربيدد نُظدم خدالل مدن املصدرفية اخلددمات علد  حيصدل بلداا  21 من أكثر يف
 ماليدن عشدرة الربيدد مصدر  فدتج  الربا يدل، ويف العدا . أحنداء مجيد  يف املدا  الشتمال يف ساهمم

 مدن مئويدة نسدبة الربيدد يقدّدم ا الدي املاليدة اخلدمات مشل  اليمن، ويف سنوات. عشر يف حساب
 مكاتددب تقدددم ا الددي اخلدددمات ومددن التقليديددة. املصددار  تسددجل ا الددي تلدد  مددن أعلدد  النسدداء

 مندددداذ  أ  ولددددوح  والدخددددار. والتدددد من احلكوميددددة واملدددددفوعات الدوليددددة املاليددددة احلددددوالت ربيددددد،ال
 والتصددر  النقددد يف كتدداجر التصددر  بددن تددفاو  الربيددد مكاتددب تقدددم ا الددي التجاريددة األعمددال
 في دددا مبدددا املاليدددة واخلددددمات املنتجدددات مدددن اكتمدددالا  أكثدددر جمموعدددة يقدددّد  كامدددل بريدددد  كمصدددر 
  اإلطالق. عل  ُمقر  أكرب هو الصن يف الربيد مصر  أ  وذُكر الئتما . خدمات
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 الشدبكة تشدكل أهندا من الرغم عل  حمدوداا  يظل الربيد مكاتب عدد إ  املشاركو  وقال -23
 اهلياكدل يف القصدور مدن يعداين ماليدة خددمات مدن تعرضد  مدا يدزال ل ذلد ، علد  وعالوة األكرب.

 أمددر والرقميددة الربيديددة املاليددة اخلدددمات بددن تدر ر أوجدد  حتقيددق فددإ  ،لدد ل  لالتصددالت. األساسدية
 استكشددف  املتنقلددة، الصدريفة أعمددال أمهيدة تزايددد ومدد  الواقد ، ويف املددا . الشدتمال لتحقيددق م دم

 مددن ذلد  يف مسدتفيدةا  النقالدة التكنولوجيدات بواسدطة التفاعددل منداذ  مدن عددداا  الربيديدة اخلددمات
 للتكنولوجيددات أساسدد  اسددتخدا  بددن النمدداذ  هدد   وتتنددوع مددن م. وقرهبددا  دداعمالئ وثقددة خربهتددا
 النقددد جتددار دور تددؤد  الددي الربيديددة اخلدددمات وبددن بين ددا والددرب  الربيددد مكاتددب لتحدددي  النقالددة

 أو هبدددا اخلاصدددة الوصدددلة تبدددين أو املشدددّغلن مددد  شدددراكات تْبدددين أو النقالدددة الشدددبكة مشدددّغل حلسددداب
 تشدّغل هبدا خاصدة ج دة تنشد  أو فحسدب، إمدداد كخطدو  النقالدة كاتالشدب مشدغل  تستخد 
ددددرةا  اخلدددددمات تقددددد  كدددد  النقالددددة الشددددبكة  مشددددغل  مددددن السددددتفادة طريددددق عددددن العمددددالء إىل مباشج
 النقالة اهلواتف عل  متا  أفريقيا غرب يف "الدو  املا  النظا "تطبيق إ  وقيل النقالة. الشبكات
 ولدوح  بين دا. وتدرب  الربيدد مكاتدب حتدّد  الدي النقالة نولوجياتالتك عل  مثال وإن  واللوحات

 حلسداب النقدد جتدار دور تدؤد  الدي الربيدد مكاتدب يف متاحدة بوروندد  يف "إيكوكدا " خدمة أ 
 النقالدة للشبكة مشغلن عدة م  شراكات الربيد أقا  تونس، ويف البلد. يف النقالة الشبكة مشغِّل
 وصددلت ا املغددرب لبندد  النقالددة اخلدمددة بندد  فقددد املغددرب، يف أمددا .اليددةامل اخلدددمات تقدددم أجددل مددن

 املشدددددغلن هدددددؤلء تسدددددتخد  ل وهددددد  النقالدددددة للشدددددبكة مشدددددّغل أ  عدددددن واملسدددددتقلة هبدددددا اخلاصدددددة
 أيضدداا  تقددو  الددي النقددال الربيددد خدمددة إيطاليددا يف الربيديددة اخلدددمات وأنشدد ت إمددداد. كخطددو  إل

 وأ  اجلميد ، يناسدب واحدد لنمدوذ  وجدود ل أ ْ  املشداركو  لح و  النقالة. الشبكة مشغِّل بدور
  ومساو . مزايا منوذ  لكل
 طريدددق عدددن إمنائيدددة ب هددددا  مقروندددة أيضددداا  املصدددرفية اخلددددمات تقددددم ميكدددن أنددد  ولدددوح  -26

 وتتددي   اجملتمعيددة. واملصددار  اإلمنائيددة واملصددار  التعاونيددة واملصددار  الدددول متلك ددا الددي املصددار 
 يف املنافسدة وتشدج  الئتمانيدة الضدائقة عدن وتعدّو  منتجدة استثمارات تنفي  احلكومية ر املصا
 قدد املكسدي  يف املدا  اإلصدال  جتربدة أ  املشداركن أحدد ولحد  .القلدة لحتكدار ختضد  أسواق  

 لتيسددري تدددابري علدد  واشددتمل  حقيقيددة منددو قدداطرات إىل التحددول علدد  اإلمنائيددة املصددار  شددّجع 
 دعدددم أمهيدددة املشددداركن أحدددد وأكدددد التجاريدددة. املصدددار  قبدددل مدددن اإلنتدددا  لقطددداع القدددرو  تقددددم

 هد ا يف كمثال، وذُكر والبتكار. التكنولوجيا مستو  وحتسن اإلنتاجية بزيادة الكفيلة املبادرات
 وإسددبانيا إيطاليدا ومشددال الصدن يف تعاونيددة مصدار  عدن ومندداذ  الربا يلد  التنميددة مصدر  الصددد،

    إجيابية. نتائ  املثمرة املبادرات ه   حقق  حي  كولومبيا يف اجملتمعية صار وامل
 الدي الصدغر البالغ التمويل خدمات تقدم مؤسسات عدة بإمكا  أ  املشاركو  ولح  -11

 تتجاهل ددا مددا وكثددرياا  أقددل خدددمات مددن تسددتفيد والددي الدددخل املنخفضددة الشددرائ  عددادةا  تسددت د 
 سددبعينات مندد  تزايددد وقددد خبدددماهتا. كاملددة تغطيددة مددن تسددتفيد ل أو لتقليديددةا التجاريددة املصددار 
 لدددوائ  وجدددود ظدددل يف البلددددا  مدددن العديدددد يف الصدددغر البدددالغ التمويدددل علددد  اإلقبدددال املاضددد  القدددر 

 املعيشدية األسدر األحيدا  بعد  يف التمويدل مدن الندوع هد ا مول وقد غياهبا. يف أو خاصة تنظيمية
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 مددن الكددايف القدددر مددن تسددتفيد ل الددي الناميددة البلدددا  يف احلجددم واملتوسددطة الصددغرية واملؤسسددات
 أكثددر السددت ال  ألغددرا  ُيسددتخد  أ  الصددغر البددالغ التمويددل منتِقدددو واقددف  التمويددل. خدددمات

 يف فددددائ  إىل تددددؤد  معنويددددة خمدددداطر يسددددّبب أ  شدددد ن  مددددن إ  وقددددالوا السددددتثمار، ألغددددرا  مندددد 
 أحددد وأكددد املديونيددة. فددر  إىل مث ومددن املاليدة بدداملالءة يتمتعددو  ل ء  عمددال علدد  املعددرو  اإلقدرا 
 علد  الفقدراء أجدرب قدد املديونيدة فدر  وأ  الثقدة عدد  إىل أد  قدد ه ا العر  فائ  أ  املشاركن
 املدا . السدتقرار عدد  مدن مزيدد يف هلم وتسبب الرمسية غري القتصادية األنشطة من املزيد ممارسة
 التمويدل جمدر  حّولد  حيد  البدديل تكلفدة املعنويدة املخداطر هد   عدن جنم  ذل ، عل  وعالوةا 
 خبددددمات املشدددمولة غدددري الرمسيدددة الصدددفة ذات احلجدددم واملتوسدددطة الصدددغرية املؤسسدددات عدددن بعيدددداا 

 أد  وقدد حقيقيدة. مندو فدر  عليد  تفتدب أ  ميكدن كدا  الد   األمدر وهو الصغر البالغ الئتما 
 عامددددددة صددددددناعية سياسددددددات علددددد  بندددددداءا  املسددددددتدامة احملليددددددة القتصدددددادات إنشدددددداء تراجدددددد  إىل هددددد ا

 علدد  يدددل هدد ا أ  ولددوح  الرمسيددة. املؤسسددات علدد  ترّكددز والبتكددار للتكنولوجيددا واسددفاتيجيات
 تلددد  مجلددة مدددن يكددو  وقددد إمنائيدددة. ب هدددا  ماليددة خددددمات لتددوفري آنفدداا  املددد كورة النمدداذ  أمهيددة

 املدال رأ  تقدد  الدي والتعاونيدات صغرية است ال  قرو  تقّد  الي الئتمانية الحتادات النماذ 
 احلكوميددة التنميددة ومصددار  اجملتمعيددة واملصددار  احلجددم واملتوسددطة الصددغرية للمؤسسددات املتددداول

 إذا املختلطددة الئتمددا  ومؤسسددات احلجددم واملتوسددطة الصددغرية املؤسسددات اسددتثمارات تدددعم الددي
 إىل حاجددة هنددا  تددزال ل أندد  املشدداركن بعدد  وذكددر خمص ددص. مددورِّد مددن ائتماندداا  األمددر تطلددب مددا

ّ   أ  ميكدددن الدددي املاليدددة اخلددددمات  الصدددغر، البدددالغ التمويدددل خددددمات خدددالل مدددن وا    بشدددكل تلددد
 هد   بّيند  وقد نطاقاا. أضيق ائتما  خدمات عن عبارة األصل يف كان  أهنا إىل بالنظر خاصة
 تنظيمدد  إطددار وجددود وأمهيددة الصددغر البددالغ التمويددل خدددمات دور تقيدديم يف املضدد  أمهيددة املناقشددة
  اخلدمات. هل   مالئم ومؤسس 

    المالي واالشتمال المالية التحويالت  
 خاصدة أمدوال مدن وثابتدة كبدرية تددفقات عدادةا  متثدل املاليدة التحدويالت إ  املشداركو  قال -12
 اسددت ال  ذلدد  يف مبددا لالسددت ال ، د ُتسددتخ معظم ددا يف وهدد  املعيشددية. األسددرة دخددل يف تزيددد

 ولددوح  والبشددرية. القتصددادية التنميددة يف وتسدداهم والتعلدديم، الصددحة مثددل الجتماعيددة اخلدددمات
 الوليدات دولرات من دولر مليار 222 أرسلوا قد العا  أحناء مجي  يف م اجر مليو  131 أ 

 إىل من ا دولر مليار 121 ويلحت مت التحويالت، من تدفقات شكل يف 1123 عا  يف املتحدة
 املبدالغ سدو  ميثدل ل ألند  الواقد  يف ُحدول الد   املبلدغ عدن يقل املبلغ ه ا أ  وُرّج  نامية. بلدا 
 هدد   مددن املائددة يف 11 نسددبة تدد هب املتكلمدن، أحددد رأ  وحسددب الرمسيددة. القنددوات عددرب املرسدلة

دز اإلنسدا  حقوق عل  القائم الن   اتباع أمهية إبرا  أيضاا  ومت الريفية. املناطق إىل التدفقات  واملركِّ
 مدن بدد ل املاليدة، التحدويالت مناف  من ولالستفادة املالية. التحويالت خيص ما يف امل اجر عل 
 سياسددات اتبدداع ومددن رشدديدة إدارة العاملددة اليددد هجددرة إدارة ومددن امل دداجرين العمددال محايددة كفالددة
 شددراكات بندداء أمهيددة علدد  املشدداركن أحددد وشدددد الجتمدداع . واحلددوار الدوليددة املعددايري إىل تسددتند
 هدد ا يف تدد ثري التجاريددة للسياسددات يكددو  وقددد للم دداجرين. اإلنسددا  حقددوق محايددة مسدد لة ملعاجلددة
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 الطبيعيدن األشدخا  تنقُّل لتشجي  منرباا  توفر أ  والتعاو  التجارة اتفاقات ش   من أل  الصدد
  اخلدمات. مقدم  هالتمبؤ  العفا  ولزيادة مؤق  بشكل
 تنبد  مث ومدن التحدويالت، تددفقات يعدوق مدا أهم من التحويل تكاليف ارتفاع أ  وذُكر -11
 غايددات لتحقيددق املقفحددة األهدددا  مددن وكددا  كفاءهتددا. و يددادة التحويددل نظددم كلفددة خفدد  أمهيددة

 مل ددداجرينا حتدددويالت مدددن املائدددة يف 3 مدددن أقدددل إىل املعدددامالت تكددداليف خفددد  املسدددتدامة التنميدددة
 .1131 عدا  حبلدول املائدة يف 2 نسدبة تكاليف دا تتجداو  الدي األمدوال حتويل مبمرات العمل وإهناء
 .1121 عدددا  مدددن الثددداين الربددد  يف املائدددة يف 332 التحويدددل لتكددداليف العدددامل  املتوسددد  بلدددغ وقدددد

 الكثدري يف فالتكدالي ولكدن الناميدة، املنداطق جلميد  بالنسدبة املاليدة التحدويالت تكاليف واخنفض 
  املائة. يف 11و 21 بن تفاو  تزال ل منواا  البلدا  أقل من
 التكدداليف وختفددي  الوصددول فددر   يددادة درب علدد  األوىل اخلطددوة إ  املشدداركو  وقددال -13

 السياسدددات وضددد  مدددن متّكدددن الدددي البياندددات ومجددد  الددددعوة وجل دددود متكينيدددة. بيئدددة هتيئدددة يف تتمثدددل
 والوسدداطة املنافسددة تشددجي  أيضدداا  الضددرور  ومددن كدد ل . مهيددةاأل نمدد قدددر األدلددة علدد  القائمددة
 دوراا  والتكنولوجيددا البتكددار يددؤد  أ  وميكددن املثددال. سددبيل علدد  احلصددر ، احلددق عقددود ومعاجلددة
 املتنقلدة. الصدريفة عمليات خط  هبا حتظ  الي اخلاصة األمهية أيضاا  وذُكرت الش   ه ا يف هاماا 
 والالسددلكية السددلكية التصددالت وشددبكات املصددرفية األعمددال ا اسددتخد بددن اجلمدد  شدد   ومددن

 يف املدنخف  الددخل ذو  املسدتفيدين وصدول فدر  ويعدز  التكداليف خيفد  أ  الربيدد وشبكات
 حدددى أو للمنصدددات البيدددين التشدددغيل قابليدددة التنظيميدددة القواعدددد تعدددز  أ  وينبغددد   النائيدددة. األمددداكن
 وتسدددد يل الشددددبكات عدددددد و يددددادة التشددددغيل اليفتكدددد خفدددد  بغددددر  األساسددددية اهلياكددددل تقاسددددم
 الددف  عمليدات احلسدابات وتسدوية الددف  نُظُدم تيسدر أ  وينبغد  .احلجدم وفدورات وحتقيدق املنافسة

 بكدل اخلاصدة التكداليف عدن واملعلومدات الشفافية  يادة ستمّكن ذل ، عل  وعالوةا   احلدود. عرب
 طريدق عدن التكلفدة، حيد  مدن فعاليدة األكثدر اراتاخليد انتقداء من املرِسل التحويل قنوات من قناة

      .مثالا  األسعار بيانات قواعد
 السددت الكية السددل  شددراء يف املاليددة التحددويالت إنفدداق أ  املتكلمددن مددن عدددد ولحدد  -11

 وهنددا التواكددل. ثقافددة وينشدد  األثددر عدميددة الددواردة األمددوال تلدد  جيعددل منتجددة غددري أخددر  ونفقددات
 قبيددل مددن املاليددة، واخلدددمات التحددويالت بددن الددرب  شدد   مددن أل  املددا  لشددتمالا أمهيددة تكمددن

 وأفدددراد امل ددداجرين لفائددددة للتوسدددي  قابلدددة اسدددتثمار   منددداذ  جاندددب إىل والتددد من والقدددرو  الدخدددار
 باخلددددددمات والتزويدددددد منتجدددددة أنشدددددطة يف السدددددتثمار يف األمدددددوال هددددد   ضددددد  حيّفدددددز أ  أسدددددرهم،

 يف املاليدددة للتحدددويالت اإلمندددائ  األثدددر يعدددز  أ  هددد ا شددد   ومدددن األساسدددية. واهلياكدددل الجتماعيدددة
 الطلددب  يددادة خددالل مددن املاليددة اخلدددمات يطددور أ  شدد ن  مددن كمددا والددوطين، احمللدد  القتصددادين

 عل  الفكيز ينصب أ  ينبغ  وب ن  خاصة أموال املالية التحويالت ب   الت كري امل م ومن علي ا.
 الدي والسدندات، املغفبدن صدناديق مثدل املالية، واألدوات باخليارات أسرهم أفرادو  امل اجرين تزويد
 واملشورة التثقيف ش   ومن من ا. األقص  األثر حتقيق ومن أفضل إدارة أمواهلم إدارة من متّكن م
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 الدي ةوالئتماني الضريبية احلوافز حب  أيضاا  وميكن اجل ود. هب   قدماا  الدف  يف يسامها أ  املالين
 دوراا  تدؤد  أ  والعمدال العمدل أربداب ومنظمدات املغفبدن رابطدات وبإمكا  الستثمارات. جتلب
 التجدارة حجدم يزيددوا أ  أيضداا  امل داجرين وبإمكا  احملتملة. األدوات ه   عن معلومات توفري يف
 أخدر . أمدور جانب إىل الوطن، إىل احلنن جتارة يسم  ما عرب املضيف والبلد األصل  البلد بن
 يف احمللدد  بالقتصدداد أقددو  روابدد  السددياق هدد ا يف هبددا املتجددر للمنتجددات يكددو  أ  املمكددن ومددن
  والجتماعية. القتصادية التنمية يف أيضاا  اهلجرة تؤثر أ  ميكن الصدد، ه ا ويف األصل . البلد

   المالية الخدمات على الحصول فرص لزيادة جديدة تكنولوجيات  
 الشدددتمال تشدددجي  يف هدددا  دور للتكنولوجيدددا أ  بّينددد  البحدددو  أ  املتكلمدددو  لحددد  -12
 لواضددع  ينبغدد  الصدددد، هدد ا ويف املددا . األمددا  وتعددز  املعددامالت تكدداليف مددن حتددد ألهنددا املددا 

 مدددددن بالسدددددتفادة وللمسدددددت لكن املتنافسدددددن اخلددددددمات ملقددددددم  يسدددددمحوا أ  التنظيميدددددة القواعدددددد
 يلدز  ولكند  التكنولوجيدا حترِّكد  هند    اعتمداد هدو اهلدد  كدا  اهلندد، ففد  .التكنولوجيدة البتكارات

 أ  والالسلكية السلكية لالتصالت الدو  الحتاد ورأ  التكنولوجيا. مبنصات يتعلق فيما احلياد
 وتعزيدددز التكنولوجيدددا، علددد  احلصدددول :هددد  الرقميدددة املاليدددة باخلددددمات تتعلدددق رئيسدددية مسدددائل هندددا 
 اهليئددات خمتلددف بددن والتنسدديق الفددر ، لتكددافؤ حتقيقدداا  الفاخدديص ومددن  املتبددادل، التشددغيل شددبكة

 ومنظمدد  املاليدة التنظيميدة القواعدد واضددع  بدن التفاعدل علد  التنسدديق هد ا ينطبدق وقدد التنظيميدة.
 بلدددا . عدددة يف التنظيميددة اهليئددات بددن التفاعددل علدد  وكدد ل  والالسددلكية، السددلكية التصددالت
 في ددا مبددا الفاعلددة، اجل ددات مجيدد  بددن شددراكة إقامددة إىل حاجددة هنددا  أ  ملشدداركنا أحددد ولحدد 
 اقف  وقد املتنقلة. املالية اخلدمات وعمل نطاق توسي  بغية واملشغلو ، التنظيمية القواعد واضعو
 أمددددن وخمدددداطر اإلقدددرا  يف املغددددالة ملندددد  بتددددابري أيضدددداا  جديدددددة تكنولوجيدددات اسددددتخدا  يف البددددء
 بع  إ  حي  األخرية النقطة ه   تدعم الصينية التجربة أ  املشاركن أحد ولح  ت.املعلوما
 مدددن احلددد ر تسدددتدع  ،"األقدددرا " ومنصدددات اإلنفنددد  شدددبكة منصدددات مثدددل التكنولوجيدددة، احللدددول
 وأبددر  اخلاصددة. احليدداة وحرمددة البيانددات دقددة مبسددائل يتعلددق مددا من ددا جوانددب يف التنظيميددة الناحيددة
 والشدفافية عدا ، بشكل املست ل  محاية مجلت ا من أخر  تنظيمية شواغل هنا  أ  آخر مشار 
 حندو علد  الرقميدة املاليدة اخلدمات تطوير يف تؤدي  ها  دور الصدد، ه ا يف وللحكومات، املالية.
  املا . الشتمال حتقيق يف يس م
 وقدد املدا . تمالالشد حتقيدق يف التكنولوجيدا مسامهة يؤكد كمثال ببنغالدي  واسُتش د -19
 مدؤخراا  املركدز  البند  وأصددر اإللكفونيدة، واملقاصدة إلكفونياا  األموال حتويل خدمات نطاق اتس 
 املعلومددددددات تكنولوجيددددددا تثبيدددددد  عنددددددد لتطبيقدددددد  والتصددددددالت املعلومددددددات تكنولوجيددددددا أمددددددن دليددددددلج 

 تقدددددم تيسددددري ىلإ الراميددددة التكنولوجيددددا إىل اإلشددددارة ومتدددد  املصددددرفية. اخلدددددمات يف والتصددددالت
 املشددفكة للخدددمات منصددة تقددد  البلددد، هدد ا ففدد  نيجرييددا. حالددة يف تكاليف ددا وخفدد  اخلدددمات
 ه   بن ومن احلسابات. فت  عملية وتبّس  اإللكفونية املعامالت إجنا  تسّ ل مبتكرة مبادرات
 تتددي  الددي العمددل سددري تسلسددل ومنصددة القياسدد ، األحيدداء علددم بواسددطة اهلويددة تعريددف املبددادرات
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 وآخدددددر، شدددددخص بدددددن املدددددفوعات تبدددددديل متّكدددددن ومنصدددددة إلكفونيدددداا، املراجددددد  تبدددددادل للمصددددار 
 وقيدل، اإلنفن . عرب املدفوعات عل  التصديق ونُُظم املصار ، بن املالية التحويالت وخدمات

 عنددما إذا لإ البدائ  إىل يرسجدل ل املدال أل  أكدرب حبمايدة يتمت  املشف  إ  األخري، املثال ه ا يف
 إنشدداء اإللكفونيددة للتجددارة بابددا" "علدد  شددركة آثددرت الصددن، ويف املباعددة. السددلعة املشددف  يسددتلم
 واسددتثمارات مصددرفية عمليددات لُينجددز اتسدد  مددا سددرعا  الدد   اإللكددفوين للدددف  اخلددا  نظام ددا
 شدبكة آل ا الشدركة لدد  أصدب  وقدد احلددود. عدرب البضدائ  يف للتجدارة مقاصدة غرفة دور وليؤد 

 ويف املسدت ل . إىل التجاريدة األعمدال خددمات تقدم من مّكنت ا هبا املرتبطة املالية الكيانات من
 مسدتخد  مليو  311 حنو (،Alipay) بِا " - "عل  الكيانات، ه   أحد سّجل ،1123 عا 

 تسددددداهم أ  ميكدددددن كيدددددف املثدددددال هددددد ا وبدددددّن  النقدددددال. واهلددددداتف اإلنفنددددد  عدددددرب الددددددف  خلددددددمات
 مّكنددد  وقدددد اإللكفونيدددة. املاليدددة للعمليدددات الصدددحي  اإليكولدددوج  النظدددا  إنشددداء يف تكنولوجيددداال

 التربعدات مجد  مدن مّكند  حيد  اجلماهريية التمويل حشد مبادرات تنظيم من أيضاا  التكنولوجيا
 اجلمركدد  والتخلدديص واملصددنِّعن املسددت لكن بابددا علدد  منصددة وجتمدد  النددا . مددن كبددري عدددد مددن

  والت من. األجنبية العمالت وصر  كالئتما  املالية اخلدمات من وعدداا  والنقل
 املاليددة اخلدددمات خالهلددا مددن تقددد   الددي املتنقلددة الصددريفة خمططددات علدد  املناقشددة ورّكددزت -14

 تنفيدد  أو األمددوال لتخددزين النقددال اهلدداتف اسددتخدا  إمكانيددة في ددا مبددا لسددلكية، تطبيقددات بواسددطة
 مسدتفيدةا  نطاقداا  أوسد  تغطيدة املخططدات ه   أتاح  وقد الدف . عمليات أو اليةامل التحويالت

 هبدا. املرتبطدة األساسدية اهلياكل تكاليف اخنفض  فيما النقالة، اهلواتف انتشار شدة من ذل  يف
 أ  بإمكاهندا ذل ، عل  وعالوة الشباب. لحتياجات وتستجيب اجلنس لنوع و ناا  تقيم ل وه 
 تددوفري بغددر  املصددرفية احلسددابات مدد  روابدد  إقامددة طريددق عددن املصددرفية اخلدددمات اسددتخدا  حتّفددز

  والت مينات. والقرو  كالدخار أخر  خدمات
 قددددد املتنقلددددة، الصددددريفة خمططددددات من دددا وخصوصدددداا  اجلديدددددة، التكنولوجيددددات أ  ولدددوح  -13

 املبدالغ تحتدويال وجعدل التحويدل تكداليف خفد  يف فسدامه  دولية حتويالت إلجنا  اسُتخدم 
 علدددد  تركدددزت الدددي اجملدددال هددد ا يف التطدددورات إىل العنايددددة املشددداركن أحدددد ووجددد  .عمليدددةا  الصدددغرية
 وصددددر  األمددددوال حتويددددل خلدددددمات التقليدددددين املقدددددمن مدددد  شددددراكات وإقامددددة املتبددددادل التشددددغيل
 والصدددريفة اإلنفنددد  شدددبكة مجلت دددا مدددن للتفاعدددل منددداذ  عددددة أُتيحددد  وقدددد أقدددل. بسدددعر العمدددالت
 للبياندددات املرجعيدددة النقدددا  وتيسدددر املباشدددر. بالددددف  والتحويدددل نقدددد  بدددديل إىل والتحويدددل املتنقلدددة
 خمددداطر تقيددديم مدددن متّكدددن الدددي املعلومدددات تدددوفر ألهندددا الئتمدددا  بددددورها املتنقلدددة بالصدددريفة املتعلقدددة

 اهلددداتف اسدددتخدا  عدددن معلومدددات للبياندددات املرجعيدددة النقدددا  هددد   تكشدددف أ  وميكدددن الئتمدددا .
 واملعلومدددات اهلددداتف صددداحب وجدددود ومكدددا  املخدددابرات وتدددواتر الشدددراء عمليدددات في دددا مبدددا النقدددال

 حسداب يف املوجدود املبلدغ مثدل املتنقلدة الصدريفة اسدتخدا  عدن تكشدف أ  ميكدن كمدا الدميغرافية.
 للبياندددات املرجعيدددة النقدددا  متاحدددة تكدددو  قدددد احلدددالت، بعددد  ويف املددددفوعات. وتدددواتر الدخدددار
 التصدالت وعددد اإلنفند  شدبكة علد  التصدنيفات في دا مبدا اإلنفند  شبكة عل  باألثر ةاملتعلق

 احلكوميدة. واإلحصاءات والك رباء املاء خدمات فواتري ومدفوعات الجتماع  التواصل بوسائ 
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 طريدق عدن النقدال اهلداتف تكنولوجيدا بواسدطة وفدورات حتقيدق تشدجي  ميكدن أند  متكلمو  ولح 
 حتليدل إتاحدة طريدق عدن لالدخدار السدتعداد  يدادة خدالل ومدن البينيدة، والوصالت الوصول تيسري

 يتعلدددق مددا يف أيضددداا  دور وللتكنولوجيددا عليددد . يطلعددوا لكدد  املاليدددة العمددالء حبيددداة املتعلقددة البيانددات
 للحد اجلماع  الت من منوذ  وتعّز  الصلة، ذات املنتجات إىل األفراد وصول تيسر ألهنا بالت من

 من املتنقلة الصريفة خبدمات اخلاصة حالياا  املتاحة املنصة خدمات من وبالستفادة األخطار. نم
 إىل املتنقلددة الصددريفة خمططددات تتطددور أ  يُتوقدد  املثددال، سددبيل علدد  وتاْغددرتيتيود، إريكسددو  شددركة
  جتارة. ك داة املتنقلة للصريفة ج ا  أ  استخدا  مع ا ممكناا  ُيصب  درجة
 يف نشددي  عميددل مليددو  22 بيسددا - إ  املتنقلددة الصددريفة خمطدد  لددد  أصددب  نيددا،كي ويف -16
 خدددددمات لتقدددددم وكالئ ددددا عدددددد يتجدددداو  الددددي بيسددددا، - إ  وشددددبكة  .1121 مددددار /آذار هنايددددة

 411 عدرب إلي دا الوصدول وميكن مصرفاا  12 بد مرتبطة وكيل، 34 111 من أكثر املتنقلة الصريفة
 احملليدة احلدوالت إرسدال خدمدة تدزال ل بيسدا، - إ  منصدة ومدن   .اآل  الصدر  أج دزة من ج ا 

 أحنددداء مجيددد  مدددن دوليدددة حدددوالت اسدددتال  لكدددن الصددددارة، حتتدددل املسدددت لكن بدددن النقدددال باهلددداتف
 تنجز  ما أ  إىل اخلصو  عل  اإلشارة وجتدر  .أيضاا  متا  يونيو  ويسف  شركة طريق عن العا 
 علدد  يونيددو  ويسددف  شددركة تنجددز  مددا يفددوق كينيددا داخددل حمليدداا  تمعددامال مددن وحدددها بيسددا - إ 

 وتقدد   النقدال. املدال بواسدطة اسدتالم ا أو مددفوعات إجدراء املسدت لكن فباستطاعة .العا  صعيد
 والدخددار التحددويالت مثددل املصددرفية، باحلسددابات النقددال املددال تددرب  أخددر  ماليددة خدددمات أيضدداا 

        والت من. والئتما 
 مندددداذ  خمتلددددف بواسددددطة تنف ددد  أ  ميكددددن املتنقلددددة الصدددريفة خمططددددات إ  متكلمددددو  وقدددال -31

دزة املخططدات هد   تكو  أ  وميكن األعمال.  وحددها للمصدار  تكدو  حيد  املصدار  يف ممركج
 النقالددة. كدداهلواتف أخددر  قنددوات خددالل مددن عندئدد  تدددار أ  ميكددن الددي احلسددابات علدد  السديطرة
دزة املخططدات هد   تكدو  أ  ميكدن  ،أخر  ناحية ومن  حيد  النقالدة، الشدبكات مشدّغل  يف ممركج

 لددد  جمم عددة حسددابات يف معاِدلددة أصددول بقيمددة وحتدتف  إلكفونيدداا  مددالا  مصددرفية غددري ج ددة ُتصددر
 النمدوذ  اختيدار ويرتب  خمتلطة. مناذ  استنبا  أيضاا  وميكن التنظيمية. للقواعد خاضعة مصار 
 الناحيددددة مددددن الفكيددددز أ  إىل أشددددار قددددد املشدددداركن أحددددد أ  بيددددد بلددددد، كددددل يف يددددةالتنظيم باحلالددددة
 حيد  اهلندد، ويف حمدد. منوذ  فر  دو  لالبتكار الفرصة إتاحة عل  يكو  أ  ينبغ  التنظيمية
 يف مسدتندةا  املتنقلدة الصدريفة عمليدات قيدادة املاليدة املؤسسدات تتدوىل املصدار ، تقود  منوذ  يوجد
 املصددددار " قبددددل مددددن املتنقلددددة الصددددريفة عمليددددات إلجنددددا  التشددددغيلية التوجي يددددة بدددداد امل" إىل ذلدددد 

 الشددتمال لسياسددة بالنسددبة جوهريدداا  األمددر هدد ا كددا  وقددد لل نددد. الحتيدداط  البندد  عددن الصددادرة
 معدددل يبلددغ حيدد  املسددّلمات مددن اإلمكانيددة هدد   أصددبح  الفلبددن، ويف البلددد. يتبع ددا الددي املددا 

 مددن كبددرية مئويددة نسددبة ومتلدد  السددكا  عدددد إىل بالنسددبة املائددة يف 221 النقالددة اهلواتددف امددتال 
 أجدددل مدددن أنددد  املشددداركن أحدددد وذكدددر مصدددرفياا. حسددداباا  متلددد  ل أهندددا مددد  نقالدددة هواتدددف السدددكا 

 املتنقلة، الصريفة خدمات تقد  الي التجارية األعمال يف املستخدجمة النظم إمكانات استكشا 
 ج دود دعدم امل دم ومدن الدنظم. هد   توحيدد مدن بدد ل الددو ، الصدعيد وعل  دالواح البلد داخل
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 أيضدداا  الضددرور  ومددن الدددو . الصددعيد علدد  مالئددم مؤسسدد  إطددار وضدد  طريددق عددن هدد   التوحيددد
 تسدتلز ، تكنولوجيدات   انتشدار تعدوق الدي تلد  وخصوصداا  املعدايري، بتشدّظ  املتصدلة املخداطر حب 
 بتحقيددددق املتعلقدددة القدددرارات تلددددي أ  وينبغددد . احلجدددم يف وفدددورات حتقيددددق األحيدددا ، مدددن كثدددري يف

 أ  شد ء، كدل قبدل هلدا، ينبغد  ولكدن هد  ، السدوق احتياجدات التكنولدوج  التعداي  أو اللتقاء
 يف مشدداركت م دو  حتددول الناميددة البلدددا  يف املشددغلن أمددا  عقبددات إىل املعددايري حتددول عددد  تكفددل
  سكاهنا. خدمة
در مدا علد  املتنقلدة، الصدريفة أ  ركو املشا ولح  -32  الشدايف احلدل ليسد  خدري، مدن بد  تبشِّ

 هدد   قيمددة فددإ  بواسددطت ا، يُنجددز املعددامالت مددن كبددرياا  عدددداا  أ  ومدد  املددا . الشددتمال لتحقيددق
 التقليديددة. بدداألدوات تددتم الددي املعددامالت قيمددة مددن أدىن األحيددا  مددن كثددري يف تكددو  املعددامالت
 يف املتنقلددة الصدريفة حتقق ددا الدي النتدائ  تكددرار الصدعب مدن يكددو  قدد أند  كناملشددار  أحدد ولحد 
 مباشدراا  اتصالا  وتتصل من  الي املستخدمن من احلرجة بالكتلة رهن النتائ  ه   أل  نظراا  كينيا
 خدمدة علد  احلصول تيسري معدلت ارتفاع أ  عل  مالو  جتربة وتدل احملددة. التنظيمية بالبيئة
 املاليددة. اخلدددمات مددن السددتفادة مددن مماثلددة مسددتويات تسددجيل بالضددرورة يعددين ل املتنقلددة ةالصددريف
 املكاملدات مددة لقداء علدي م مسدتحقاا  يكو  ما دف  هو املتنقلة الصريفة مستخِدم  ي م ما ف كثر
 دنقد إىل حيدو ل الد   املتنقلدة الصدريفة حجدم فدإ  ذلد ، عل  وعالوة النقال. اهلاتف عرب احلقيقية
 املشداركن أحدد وشددد املتنقلدة. الصريفة وكالء لد  السيولة درجات اخنفا  بسبب حمدود   فعل 
 أند  إىل الصدد ه ا يف وأشار املتنقلة الصريفة استخدا  يف أيضاا  تؤثر قد ثقافية اعتبارات   أ  عل 
  أسرهن. مبوافقة أو رجل مبوافقة إل هاتف   عل  احلصول النساء بع  عل  يتع ر
 إىل تصددل   املددا  لالشددتمال التكنولوجيددة احللددول فوائددد أ  كينيددا يف البحددو  وأظ ددرت -31

 ه   من العديد يناسب ل ذل ، عل  وفضالا  ذكية. هواتف ميلكو  ل ال ين الفقراء من العديد
 املثدال، سبيل عل  البصرية، اإلعاقة ذوو فاألشخا  اإلعاقة. ذو  من األشخا  بع  احللول

 املعلومددات تبددادل عددن نامجددة ملخدداطر يعّرضدد م ممددا غددريهم مسدداعدة علدد  العتمدداد إىل يضددطرو 
 هدد  السددوق أ  ملقولددة ت كيددد   هدد ا ويف مماثلددة. ألخطددار بدددورهم املسددنو  يتعددر  وقددد الشخصدية.

 الشددتمال علدد  آثددار مددن لدد ل  يكددو  قددد ممددا الددرغم علدد  التكنولوجيددة احللددول معظددم حيددّر  مددن
 كافيدة قاعددة األحيا  من كثري يف وتستلز  التجارية األعمال استدامة بتتطل ل ل  وه  املا ،
 احملرومدة للفئدة احملدد دة الحتياجدات وبدن املتطلبدات هد   بدن اجلمد  امل دم ومدن املسدتخِدمن. من
 ويتطلددب املددا . الشددتمال حتقيدق يف التكنولوجيددا إمكانددات تعظدديم أجدل مددن املاليددة اخلدددمات مدن
 املشغِّلن اخنرا  من بد ل وعلي ، رفاه م. عل  والفكيز املتباينة النا  احتياجات ف م األمر ه ا

  التوعية. مجلت ا من أخر  تدابري وتنفي  مالئم تنظيم  إطار وض  يف معاا  واحلكومات
    التنظيمية واإلصالحات التجارة واتفاقات المالي االشتمال  

 الشددتمال حتقيددق إىل الراميددة الوطنيددة التنظيميددة اجل ددود بددن يددرب  مددا أيضدداا  اخلددرباء تددداول -33
 متعدددددة عمليددات إطدددار يف املاليددة اخلددددمات يف يددؤثر الددد   التجددارة حتريدددر وبددن ج دددة، مددن املددا 
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 وطبقدددد  .أخددددر  ج ددددة مددددن إقليميددددة، وعمليددددات أطددددرا  بضددددعة بددددن جتددددر  وأخددددر  األطددددرا 
 املندداطق إىل الوصددول تشددجي  حددوافز بيددلق مددن املددا  الشددتمال لتشددجي  تدددابري أيضدداا  احلكومددات

 والسدتثمار الئتمانيدة  املخداطر حددة مدن للتخفيدف والبياندات املعلومدات تبدادل وتشجي  النائية 
 أشدار وقدد منخفضدة. رحبيت دا تُعتدرب جمدالت تشدمل ك  املالية األساسية اهلياكل نطاق توسي  يف

 مدد  عددا  بشددكل تتعددار  ل السياسددات هدد   أ  إىل مددؤخراا  العامليددة التجددارة منظمددة أجرتدد  حبدد   
 لولددو  الواجبددة اللتزامددات أو الوطنيددة املعاملددة املثددال، سددبيل )علدد  العامليددة التجددارة منظمددة قواعددد

 عناصددددر مددددن حمددددور  عنصددددر احليطددددة بددددداف  السددددتثناءات أ  املتكلمددددن أحددددد وأكددددد األسددددواق(.
 حيدق الدي الشدرو  حتددد إهندا إذ املالية، اخلدمات خيص فيما اخلدمات" يف للتجارة العا  التفاق"

 قد  حتدد    أند  علد  أيضداا  وشددد حتوطية. تدابري اختاذ مبوجب ا العاملية التجارة منظمة ألعضاء
ددد ت تددددابري بشددد   منا عدددة أ  تُدثجدددر و  التددددابري، هددد   خبصدددو  جتاريدددة منا عدددة أ   ألسدددباب اختُّ

 تعدوق عراقيدل أ  بالضدرورة السياسدات هد   عل  بتفت و  املالية. باخلدمات يتعلق فيما حتوطية
 هليكدل ووفقداا  ذلد ، عدن وفضدالا  األجاندب. اخلددمات مقددِّم  جتدا  متييزيدة معاملة أ  ول التجارة
 وأ  معّيندة حددود ضدمن جزئد  بتحريدر تقدو  أ  للحكومدات ميكدن العاملية، التجارة منظمة قواعد
 إعدادة عمليداا  الصدعب مدن ذلد ، ومد  مناسدب.  تعدوي لقاء قائمة التزامات عل  التفاو  تعيد

 التجدارة، حتريدر للتزامدات يكدو  قدد أند  املشداركن أحدد وذكدر القائمدة. اللتزامدات عل  التفاو 
 املاليددة األسددواق يف املنافسددة علدد  والقدددرة الكفدداءة تعزيددز يف إجيدداي أثددر املناسددبة، الظددرو  ظددل يف

  املا . الشتمال يف مث، ومن احمللية،
 التددددابري نتيجدددة التجدددارة" "تقييدددد مدددد  لقيدددا  الددددو  الصدددعيد علددد  ج دددود بُددد ل  وقدددد -31

 الدد   ،"اخلدددمات يف التجددارة تقييددد مددد  مؤشددر"وُعددر  اخلدددمات. يف بالتجددارة املتعلقددة الوطنيددة
 املعيقدة التنظيميدة بالقواعدد قائمدة أند  علد  القتصداد ، امليددا  يف والتنميدة التعاو  منظمة وضعت 
 اخنفدا  بدن تقاطعداا  البيانات وأظ رت والت من. املصرفية األعمال في ا مبا اخلدمات، يف للتجارة
 أيضدداا  هدد   البيانددات قاعدددة وأكدددت املاليددة. والكفدداءة املددا  القطدداع تطددور ومسددتو  املؤشددر درجددة

 املاليدة، اخلددمات تدوفري أشدكال مدن الغالدب الشدكل هد  الثالثدة الطريقدة أ  مفادها الي املالحظة
 فدددت  يسدددتتب  قدددد احلددددود عدددرب املاليدددة اخلددددمات تدددوفري إ  حيددد  تدددواتراا، أقدددل األوىل الطريقدددة وأ 

 إ  وإذ البياندددات. تفسددري يف احلدد ر تددوخ  إىل احلاجددة مشددداركن عدددة وأبددر  املددال. رأ  حسدداب
 تدددابري فدد  الصددعب فمددن أخددر ، إىل وطنيددة تنظيميددة هيئددة مددن ختتلددف العامددة السياسددة أهدددا 
 املسددت ل . محايددة وتدددابري التحوطيددة التنظيميددة القواعددد مثددل التدددابري مددن غريهددا مددن التجددارة تقييددد
 املؤشدر، هد ا بناءُ  علي ا ينطو  الي واألحكا  الففاضات بع  إىل العناية املشاركن أحد ووّج 
 أ  ولدوح  ا .املد لالشتمال مواتية غري سياسات اعتماد باجتا  النتائ  حتر  أ  ش هنا من والي
 منظمددة يف األعضدداء البلدددا  علدد  أساسدداا  تقتصددر والددي - البيانددات لقاعدددة الُقطريددة التغطيددة نطدداق
 املسدتنبطة املالحظدة تعمديم يف احلد ر مدن املزيدد تسدتدع  -القتصاد  امليدا  يف والتنمية التعاو 
 والشددتمال التجدارة حتريدر بدن السدببية العالقدة حتديدد ينبغد  ل ذلد ، علد  وعدالوة البياندات. مدن
 سياسدات وضد  الضدرور  مدن إذ مبفدرد  التجدارة حتريدر إىل يُنظدر فدال وحدها. التال   بعالقة املا 
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 اجلميددد  يناسدددب واحدددد هنددد  يوجدددد ل ذلددد ، إىل وباإلضدددافة واملنافسدددة. اإلشدددرا  مثدددل تكميليدددة،
 الجتماعيدددة، هددددا واأل التكنولوجيدددا، صدددعيد علددد  البلددددا  مجيددد  بدددن اختالفدددات توجدددد حيددد 
  األخر . املالية الفاعلة اجل ات مقابل التجارية املصار  بدور يتعلق وفيما
 حدى الوطنيدة، التنظيميدة للج دود بالنسدبة التجدارة حتريدر أمهيدة املتكلمدات إحد  وأبر ت -32
 مدن تفادةبالسد وذلد  املاليدة، التنظيمية القواعد ويف املالية اخلدمات إىل الوصول تيسري تعميم يف

 الشدددد  . هدددد ا يف كمثددددال األوروي والحتدددداد الكاريبيددددة اجلماعددددة بددددن القتصددددادية الشددددراكة اتفدددداق
 بتبددددادل يتعلددددق فيمدددا األقصدددد  اجل ددددد بددد ل لغددددةج  املاليددددة باخلددددمات املتعلقددددة اللتزامددددات وتضدددمن 
 النتقدادات دأحد أ  إىل وأشدارت القطداع. هد ا تنظديم يف الدوليدة املعايري إىل والستناد املعلومات

 األوروبيدن اخلددمات ملدورد  يكفل امل كور التفاقأ   يف يتمثل األحيا  من كثري يف أثريت الي
 إىل الوصددددول تعمدددديم بتحقيددددق لاللتزامددددات الواجبددددة املراعدددداة دو  الكاريبيددددة اجلماعددددة أسددددواق ولددددو 

 "التنظديم يف" كومدةاحل "حدق" قيّدد قدد التفداق هد ا أ  يف آخدر انتقداد ويتلخص املالية. اخلدمات
 يف علي دددا املنصددو  الضددمانات أ  تددر  إهندددا وقالدد  العامددة. السياسددة أهددددا  بعدد  قيّددد كمددا

 السددتثمار من ددا أمددور   تنظدديم يف احلكومددات حبددق صددراحةا  تعددف  لكدد  تعزيددز   إىل حتتددا  التفدداق
 أو فوعاتاملددددد مبيددددزا  املتعلقددددة الصددددعوبات مواج ددددة يف التصددددر  علدددد  والقدددددرة املباشددددر األجنددددي
  املواتية. غري الظرو  من غريها أو األ مات

 يف املددا  الشدتمال حتقيددق ألغدرا  أجانددب مدوردين وجددود علد  املفتبددة اآلثدار تنداول ومت -39
 األحيدا  مدن كثدري يف األجانب للموردين كا  أن  وذُكر املالية. اخلدمات يف التجارة حترير سياق
 الشددتمال حتقيددق إىل الراميددة اجل ددود يف يددؤثّرو  قدد وأهنددم يددة،النام البلدددا  أسددواق يف كبددري حضدور
 مددن كثددري يف يّتبعددو  املددوردين هددؤلء أ  املشدداركن مددن عدددد ولحدد  الددوطين. الصددعيد علدد  املددا 

 اخلدددمات أكثددر وعلدد  رحبيددةا  العمددالء شددرائ  أكثددر علدد  الفكيددز مثددل معّينددة اسددفاتيجيات األحيددا 
 تدددوفري عدددد  إىل املثدددال سدددبيل علددد  يدددؤد  أ  هدد ا شددد   ومدددن (."فحسدددب الثمدددار قطدددف") رحبيددةا 

 واملتوسددددطة الصددددغرية املشدددداري  حصددددول دو  احلددددؤول وإىل الريفيددددة املندددداطق يف املصددددرفية اخلدددددمات
 إىل أرباح دا إعادة إىل األجنبية املصار  متيل ذل ، عل  وعالوةا  إنتاجية. قرو  عل  واملزارعن
 الدددي الوفدددورات اسدددتخدا  إىل متيدددل كمدددا املضددديف، البلدددد يف داا جمدددد اسدددتثمارها عدددد  وإىل موطن دددا
 البلد يف املالية بالحتياطيات الحتفاظ عد  وإىل اخلار ، يف الستثمار يف املضيف البلد يتيح ا

 تعمددديم تعدددزِّ  مالئمدددة تنظيميدددة تددددابري تنفيددد  علددد  احلكومدددات قددددرة أ  اعتُدددرب مث، ومدددن املضددديف.
 الحتفداظ مدن بدد ل وأند  اهلامدة، العتبدارات مدن املدا  والشدتمال ليةاملا اخلدمات عل  احلصول

 مدثالا  املفيدد مدن يكدو  قدد الصددد، هد ا ويف الال مة. التدابري لتنفي  العامة السياسة وض  يف حبّيز
 عدددد ربدد  اشددفا  اللتزامددات هدد   مجلددة ومددن املددا . بالشددتمال خاصددة قانونيددة التزامددات وضدد 
 اللتزامددات مجلددة مددن يكددو  وقددد الريفيددة. املندداطق يف تُفددت  الددي الفددروع بعدددد هلددا املددرخ ص الفددروع
 األولويددة ذات القطاعددات بددإقرا  واللتزامددات واملتوسددطة الصددغرية املشدداري  بددإقرا  اإللددزا  أيضدداا 

 العمالء إمداد رف  وحظر أقل فائدة ب سعار الفقر يف يعيشو  ال ين األشخا  إقرا  وخط 
 مسددددائل أخدددد  إىل حاجددددة مثددددة عليدددد ، وبندددداءا  أخددددر . وأمددددور األساسددددية املاليددددة خلدددددماتبا الفقددددراء
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 تتندددداول والددددي عقدددددها موعددددد يقددددفب الددددي التجاريددددة املفاوضددددات يف العتبددددار يف املددددا  الشددددتمال
 إ  ذلدد ، إىل باإلضددافة وقيددل، متددن. ومؤسسدد  تنظيمدد  بإطددار تكملت ددا وإىل املاليددة، اخلدددمات
 كدد  املطددا  هنايددة يف التجددارة قواعددد حتدددي  ويف السددتثناءات اسددتخدا  يف تنظددر الناميددة البلدددا 
  املا . بالشتمال يتعلق فيما سيما ل التنظيمية، أهداف ا أفضل بصورة حتقق
 اتفداق إبرا  أجل من أطرا  لعدة الشاملة اخلدمات عل  اجلارية املفاوضات أ  ولوح  -34
 إىل تسدددع  إذ طبيعت دددا، يف مروندددة وأقدددل نطاق دددا يف مشدددولا  رأكثددد تبددددو اخلددددمات يف التجدددارة علددد 
 األجانددب اخلدددمات مقدددمو يتلقدد  أ  يُتوقدد  وكددا  املاليددة. اخلدددمات في ددا مبددا التجددارة حتريددر  يددادة
 يف التجدددارة تقيِّدددد جديددددة آليدددات بإقامدددة السدددما  عدددد  إىل ميدددل مثدددة وكدددا  أفقيددداا، وطنيدددة معاملدددة

 تلقائياا  راتشي " "شر  يُدرِ  ذل ، عل  وعالوة التا ". السكو " اشفاطات في ا مبا اخلدمات،
 هدد   مثددل شدد   مددن أ  املتكلمددن مددن عدددد ولحدد  املسددتقبل. يف التجددارة حتريددر تدددابري مددن مزيددداا 

 عددن أيضدداا  اإلعددراب ومت العامددة. للمصددلحة توخيدداا  التنظدديم يف احلكومددات حبددق تضددر أ  املبددادرات
 أ  وذُكدددر الجتماعيدددة. الضدددرورات حسددداب علددد  املسدددتثمرين قدددوقحل األولويدددة إعطددداء مدددن القلدددق

 مسددتثمرين بددن قامدد  منا عددات لتسددوية صدددرت قددرارات أيّدددهتا للمسددتثمرين املمنوحددة المتيددا ات
دددد ت تدددددابري بسددددبب باهظددددة بتسددددويات القبددددول إىل اضددددطرت احلكومددددات وأ  ودول،  خدمدددددةا  اختُّ

 يف األطدرا  احلكومدات تددر  أ  احلكمدة مدن دويبد أند  املشداركن أحد وأكد العامة. للمصلحة
 يف تشددار  الددي الدددول في ددا مبددا أخددر ، جتاريددة اتفاقددات يف أو اخلدددمات يف التجددارة بشدد   اتفدداق

 مددن مزيددد باجتددا  قدددماا  املضدد  علدد  املفتبددة اآلثددار بعنايددة كددرب ، إقليميددة اتفاقددات علدد  مفاوضددات
 العامليددة والقتصددادية املاليددة األ مددة مددن املسددتفادة الدددرو  احلسددبا  يف تؤخدد  أ  وينبغدد  التحريددر.
 اهلدداد  احملددي  منطقددة عددرب الشددراكة مثددل كددرب ، إقليميددة اتفاقددات علدد  املفاوضددات أثندداء األخددرية
 كافيدة درجدات تعيدن هبدد  وذلد  السدتثمار، أجل من والشراكة األطلس  احملي  عرب والتجارة

 األخدر  املواضدي  ومدن الضدرورية. التحوطيدة التنظيميدة التددابري لوضد  مدثالا، السياسدات، حيز من
 بدددن التنافسددد  احليددداد هدددد ُ  كدددرب  إقليميدددة اتفاقدددات علددد  املفاوضدددات خيدددص فيمدددا الصدددلة ذات

 ممكنددة هيكليددة مزايددا إ الددة أ  حددن ففدد  اخلددا . القطدداع وشددركات الدولددة متلك ددا الددي املؤسسددات
 أمهيدة علد  شددد قدد البلددا  مدن العديدد فدإ  فسدة،باملنا ضارة حمتملة آلثار تتصد  أ  ش هنا من

 في دددا مبدددا العامدددة، السياسدددة أهددددا  حتقيدددق يف الدولددة متلك دددا الدددي املؤسسدددات تؤديددد  الددد   الدددور
  املالية. اخلدمات عل  احلصول

 المستقبل آفاق  
 كتدداداألون يتناوهلدا أ  املفيدد مددن يكدو  قدد الددي املمكندة اجملدالت بعدد  إىل اخلدرباء أشدار -33

 التنميدددة، يف املاليدددة التحدددويالت مسدددامهة وبتعزيدددز املاليدددة اخلددددمات علددد  احلصدددول بتشدددجي  وتتعلدددق
  :اجملالت تل  بع  يل  وفيما والشباب. النساء متكن ذل  يف مبا

  املا   الشتمال حتقيق عل  تعمل الي املؤسسات بن التعاو  تعزيز )أ( 



TD/B/C.I/EM.6/3 

GE.14-24434 20 

 املتعلقددددة العامدددة السياسددددات استعراضدددات"علدددد  عملددد  نطدددداق وتوسدددي  مواصدددلة )ب( 
  املا   والشتمال املالية اخلدمات حتليل خيص فيما سيما ول ،"باخلدمات
 متكاملدة رشديدة وإدارة تنظيمية وأطر سياسات وض  يف احلكومات دور حتليل ) ( 
  املا   الشتمال حتقيق أجل من ومتسقة
 توخيددداا  املاليدددة اخلددددمات قددددِّم م مددد  التفاعدددل يف احلكومدددات دور استكشدددا  )د( 
  املا   الشتمال إىل ترم  ابتكارية أعمال مناذ  تنفي  من الفوائد من قدر أقص  لتحقيق
 عوامددل لتحديددد الوطنيددة احلالددة دراسددات فيدد  مبددا التحليلدد ، بالعمددل الضددطالع )هد( 
 يف الرقميدة املاليدة دماتواخلد الصدغر البالغ التمويل آليات بش   التفاهم من مزيد وحتقيق النجا ،
 املدا  الشدتمال وحتقيدق واملتوسدطة الصدغرية للمؤسسدات الكدايف التمويل توفري بغية النامية البلدا 
  عموماا 

 حتقيددددق يف مسددددامهت ا  يددددادة بغددددر  املتنقلددددة الصددددريفة خمططددددات حبدددد  مواصددددلة )و( 
  املا  الشتمال
 الددددو  الصدددعيد وعلددد  لبلددددا ا داخدددل التنظيميدددة اجل دددات بدددن التنسددديق تعزيدددز ) ( 
 أكرب درجة حتقيق هبد  واملوجودة، من ا اجلديدة السارية، للمعايري الواضعة اهليئات م  بالتعاو 

 الرقمية  التكنولوجيا طريق عن املا  الشتمال من
 والالسدلكية السدلكية التصدالت موّرد  بن والشراكات للتعاو  الدعم تقدم ) ( 
  املصار   ذل  يف مبا الرقمية، املالية اخلدمات ومقدِّم 
 الدددد ين امل دددداجرو  وخباصددددة امل دددداجرو ، جيدددددها الددددي احملددددد دة العقبددددات دراسددددة ) ( 
 هتيئدة أجدل مدن املاليدة اخلدمات عل  احلصول يف النظامين، غري وامل اجرو  لالستغالل يتعرضو 
  املالية  التحويالت إلجراء أفضل ظرو 

 بعدددد ملدددا اإلمندددائ  اإلطدددار لددددعم املاليدددة التحدددويالت تكددداليف يددديمتق يف املسدددامهة ) ( 
  التنمية  يف املالية التحويالت مسامهة حي  من 1122 عا 

 بغيددة املسددتفيدة البلدددا  ِقبددل مددن املاليددة التحددويالت اسددتخدا  كيفيددة اسددتعرا  ) ( 
  أدق  معرفة التنمية يف األثر أقص  حتقق جعل ا كيفية معرفة

 وبشددد   املاليدددة، اخلددددمات تدددنظم الدددي الدوليدددة القواعدددد بشددد   ناقشددداتامل دعدددم )ل( 
   "الثال  با ل إطار" من مستوحاة إصالحات النامية البلدا  تنفي 

 املدا ، الشدتمال جمدال يف القددرات بنداء أنشدطة وتنفي  التحليل  بالعمل القيا  ) ( 
 عددو  خصيصدداا  موضددوعة سياسددات عاتبددا  يف واملسددامهة والشددباب، املددرأة منظددور مددن ذلدد  يف مبددا

  عمومية  سياسات
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 الشددتمال  يددادة ووسددائل سددبل بشدد   املسددتمر والتقددين التحليلدد  الدددعم تقدددم ) ( 
  املالية. اخلدمات تتناول الي التجارية املفاوضات أثناء املا 

   تنظيمية مسائل -ثانياا  
 المكتب أعضاء انتخاب -ألف 

 األعمال( جدول من 2 )البند

  :أمساؤهم التالية مكتب  أعضاء الفتتاحية العامة جلست  يف اخلرباء اجتماع انتخب -36
  )السلفادور( كاستيُّو إلينا كارمن لسيدةا     :ةالرئيس
  )بيالرو ( تسيليو  أليكسندر السيد   :والمقرر الرئيسة - نائب

  العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار -باء 
  ل(األعما جدول من 1 )البند

      /الثددددداين تشدددددرين 21 يف املعقدددددودة الفتتاحيدددددة العامدددددة جلسدددددت  يف اخلدددددرباء، اجتمددددداع قدددددرأ -11
 جددددول كدددا  وبددد ل ، (TD/B/C.I/EM.6/1) للددددورة املؤقددد  األعمدددال جددددول ،1121 ندددوفمرب
 :كالتا  األعمال

 املكتب أعضاء انتخاب -2 

 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار -1 
 املاليدة التحويالت أثر إبرا  يشمل مبا املالية، اخلدمات إىل الوصول إمكانية أثر -3 

 والشباب للنساء القتصاد  التمكن :التنمية عل 
 الجتماع تقرير اعتماد -1 

 إعدداد الرئيسدة تتدوىل أ  علد  أيضداا، الفتتاحيدة العامدة جلسدت  يف اخلرباء، اجتماع واتفق -12
 للمناقشات. موجز

  االجتماع ريرتق اعتماد - جيم 
  األعمال( جدول من 1 )البند

         الثدددددددداين/ تشددددددددرين 21 يف املعقددددددددودة اخلتاميددددددددة، العامددددددددة جلسددددددددت  يف اخلددددددددرباء، اجتمدددددددداع أذ  -11
 الجتمداع، اختتدا  بعدد الن ائيدة صديغت  يف التقريدر يضد  بد   املقرر/الرئيسة لنائب ،1121 نوفمرب
  الجتماع. رئيسة إشرا  حت 
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 المرفق

 *حضورال  
:أمساؤها التالية األونكتاد يف األعضاء الدول عن ممثلو  الدورة حضر -2

 ثيوبياإ
 األرد 
 إسبانيا
 إستونيا
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا
 أنغول
 أوغندا

 باراغوا 
 الربا يل
 بربادو 
 بنغالدي 

 بنما
 فاسو بوركينا
 واهلرس  البوسنة
 بيالرو 

 تركيا
 وتوباغو ترينيداد
 جامايكا

 ئراجلزا
 املتحدة تنزانيا مج ورية
 الدومينيكية اجلم ورية
 كوريا مج ورية

 جورجيا
 السلفادور
 السنغال
 شيل 
 الصن
 عما 
 غانا

 الفلبن
 البوليفارية( -  ورية)مج فنزويال
 ديفوار كوت
 كينيا
 ماليزيا

 مدغشقر
 مصر

 املكسي 
 مالو 
 السعودية العربية اململكة
 مو امبيق
 ميامنار
 النمسا
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 هايي
 اليونا 

  ة:الدور  يف ممث الا  امس  اآلي املؤمتر يف العضو وكا  -1
 الرسو  الكرس  

________ 
 .TD/B/C.I/EM.6/INF.1لالطالع عل  قائمة املشاركن، انظر الوثيقة  *
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  :الدورة يف ممث لة التالية الدولية احلكومية الوكالت وكان  -3
 رةلل ج الدولية املنظمة
  القتصاد  امليدا  يف والتنمية التعاو  منظمة
 اهلاد  احملي  جزر منتد  أمانة
 اجلنوب مركز

  :الدورة يف ممث لتن املتحدة لألمم التابعتا  اإلقليمية واللجنة اإلدارة وكان  -1
 والجتماعية القتصادية الشؤو  إدارة
  آسيا لغري والجتماعية القتصادية اللجنة

  :الدورة يف ممثلة أمساؤها التالية املعنية واملنظمات املتخصصة الوكالت  وكان -2
 والزراعة األغ ية منظمة

 الزراعية للتنمية الدو  الصندوق
 الدولية العمل منظمة
 الدو  النقد صندوق
  لالتصالت الدو  الحتاد
  العامل  الربيد  الحتاد
 الدو  البن  جمموعة
 يةالعامل التجارة منظمة

  :الدورة يف ممث لتن التاليتا  احلكوميتن غري املنظمتا  وكان  -9
  :ةالعام الفئة  

  العا  التعليم ش ادات لتوحيد الدولية الشبكة
 الثال  العا  شبكة

    

 


